


ค�ำน�ำ

  

 การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นมาตรการส�าคัญในการติดตาม ก�ากับ ดูแล การบริหารราชการ

แผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหา  

อุปสรรคต่างๆ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังหลักว่า “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” รวมทั้งท�าให้การปฏิบัติงาน 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารราชการแผ่นดิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 รายงานผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑) ฉบับนี้เป็นรายงานที่ได้จาการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

การตรวจราชการกรณพีเิศษตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย การตรวจราชการตามค�ารับรองการปฏบิติัราชการประจ�าปี 

ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามตัวช้ีวัดท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด และการตรวจราชการเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ซึง่ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ท้ัง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้ด�าเนนิการตรวจตดิตาม ก�ากบัดแูล การปฏิบตัริาชการ 

พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงพ้ืนที่แก่ส่วนราชการ จังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย น�าไปพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ 

ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรม 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส�านัก/กองในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา 

ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ตลอดจนประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา  

ท�าให้การจัดท�ารายงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ และเป็นข้อมลูสะท้อนกลบัให้ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ได้รับทราบเพ่ือน�าไปก�าหนด

นโยบาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

 ส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

 ส�านักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑





สำรบัญ

ส่วนที่ ๑ นโยบายการตรวจราชการ ๕

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   

  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑

 การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน

 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓๗

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒

 -  การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ๕๔

 -  ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ๕๔

 -  ด้านการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๖๖

 -  ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต ๗๕

 -  ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ๙๐

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓

 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๙๕

 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔

 การตรวจราชการการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม ๙๙





รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   1

 “...การเป็นผู้นำานั้น ต้องให้รองเท้าขาดก่อนกางเกง คือต้องออกตรวจตราจน รองเท้าขาด 

ไม่ใช่นั่งเก้าอี้จนกางเกงขาด เพราะหลักโบราณก็มีอยู่ว่า จงคิด จงสั่ง จงตรวจ...”

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   1



2  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทำาเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔, ๑๔

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

มหาดไทย และรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒, ๑๖

นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗

นายอำานวย ตั้งเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕, ๑๕

2  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   3

ทำาเนียบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายสนิท ขาวสะอาด
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒, ๓

นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๑, ๑๓

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗

นายสมคิด จันทมฤก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘

นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๑๘

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   3





รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   5

ส่วนที่ ๑

นโยบายการตรวจราชการ

ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)



6  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   7

นโยบายการตรวจราชการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

ได้เป็นประธาน การประชุมผู ้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ผู ้ตรวจราชการกรมในสังกัด ผู ้ช่วยผู ้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการ

ตรวจราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้

มอบนโยบายและแนวทางการตรวจราชการแก่ผู ้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย และผู ้ตรวจราชการกรม 

ในสังกัด ดังนี้

  ๑. การตรวจราชการต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถ

สนองตอบนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยให้

อ�านาจผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในการเสนอ

ความเห็นด้านการบริหารงานบุคคล ต่อปลัดกระทรวง

มหาดไทย เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาและด�าเนนิ

การด้านการบริหาร งานบุคคล 

  ๒. สนับสนุนงบประมาณแก่ผู ้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนในเขตตรวจราชการ 

  ๓. มอบอ�านาจการก�ากับการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการส�านกัตรวจราชการและเรือ่งราวร้องทุกข์ สป. 

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี 

ผ่องบพุกิจ) เร่ือง บคุลากร งบประมาณ โดยหวัหน้าผูต้รวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัด

กระทรวงมหาดไทย 

  ๔.  มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สือ่สาร

และสร้างการรับรู้การน�านโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

มหาดไทย เพื่อน�าไปถ่ายทอดหน่วยรับตรวจให้มีความ

เข้าใจตรงกัน และสามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  ๕.  ก�าหนดแนวทางการตรวจราชการ โดยตรวจ

ราชการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งให้รับฟัง

ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะของจงัหวดั รายงานตรง

ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน�าเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยทราบและพิจารณาสั่งการ

  ๖.  มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่ ประสานหน่วยงานภายในกรมฯจัดท�าบท

สรุปผู้บริหาร ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง 

การบริหารจัดการขยะ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบการ

ชี้แจงต่อสาธารณชน และคณะรัฐมนตรี

  ๗.  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ 

ผู ้ตรวจราชการกรมในสังกัด ติดตามการขับเคลื่อน  

การด�าเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ทั้ง ๙ ประเภท  

ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

  ๘.  การด�าเนินงานของจิตอาสาทั่วประเทศ  

ให้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและถาวร

  ๙.  ให้หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยทกุหน่วยงาน น�าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ

ทกุประเภท มาน�าเสนอผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูล 

น�าเสนอในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่



8  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.  ให้ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ 

  ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามงาน 

  ยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงานของกระทรวง 

  มหาดไทย 
 

 

  นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี  

๖ ท่าน ในการก�ากับ ติดตามงานระดับจังหวัด และอ�าเภอ 

จ�าแนกเป็นงานยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑) กลุ่มงาน

ด้านความมั่นคง ๒) กลุ่มงานด้านสังคม ๓) กลุ่มงานด้าน

เศรษฐกจิ ๔) กลุม่งานด้านบรหิารงานราชการ ๕) กลุม่งาน

ด้านการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ๖) กลุ่มงานการ

เชื่อมต่อโลจิสติกส์ และการคมนาคม

  ดังนั้น ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ 

ผูต้รวจราชการกรมในสงักดักระทรวงมหาดไทย ด�าเนนิการ

ติดตามผลการด�าเนินงานใน ๖ กลุ ่มงานยุทธศาสตร์  

ของจังหวัดและอ�าเภอ โดยให้พิจารณา ให้สอดคล้อง 

กับงานของกรมว่าอยู ่ในกลุ ่มงานใดใน ๖ กลุ ่มงาน  

หากผู ้ตรวจราชการกระทรวงและผู ้ตรวจราชการกรม

สามารถตรวจราชการโดยบูรณาการตรวจพร้อมกัน 

ในพ้ืนที่ได้จะช่วยให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ให้ผู ้ตรวจราชการเป็นตัวแทนปลัดกระทรวง

มหาดไทย หรอืตวัแทนกรม ในการทำาหน้าทีเ่ป็น คนกลาง

เชือ่มต่อระหว่างการนำายทุธศาสตร์ ๖ กลุม่งานไปปฏบิตัิ 

และเชื่อมกลับมายังปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบด ี

เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน โดยผู้ตรวจราชการมีการ

จดัท�ารายงานผลการตรวจราชการ และการรายงานข้อมลู

ย้อนกลบั (Feedback) ว่าแต่ละจงัหวดัมผีลการด�าเนนิงาน

อย่างไรบ้าง

๒. เ น ้ นแนวทางการตรวจราชการ  
  ๓  แนวทาง 

  ให้ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและ 

ผู ้ตรวจราชการกรมปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

ของผู ้ตรวจราชการ  โดยท�าหน ้าที่ตรวจราชการ 

ใน ๓ แนวทาง ประกอบด้วย

  ๒.๑  ตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจติดตาม 

ผลการด�าเนินงานของจังหวัด/อ�าเภอ เช่น ติดตามผล 

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๖ กลุ่มงาน เพื่อให้ทราบ

ว่าส่วนราชการต่างๆ ภายใต้สังกัดได้ด�าเนินการ และช่วย

เหลือผู้ว่าราชการจังหวดัและนายอ�าเภอ ในการขบัเคลือ่น

การด�าเนินการโครงการส�าคัญต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร  

เป็นลักษณะ “ตรวจตามตัวหนังสือ” ดังนั้น ผู้ช่วยผู้ตรวจ

ราชการจึงต้องจดบันทึกไว้อย่างชดัเจน ซึ่งจะให้ความรู้สึก

ว่ามีการตรวจราชการที่เข้มข้น 

  ๒.๒ ตรวจแนะนำา หมายถึง ในฐานะท่ีผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย/กรม เป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจในงานส่วนกลาง จึงมปีระสบการณ์และมรีายละเอยีด

ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าจังหวัด/อ�าเภอ ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น อาจตรวจดูว่า 

ผูว่้าราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง

ได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

  ๒.๓ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง กรณีที่

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือส�านักนายก

รัฐมนตรี ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง/

กรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัด โดยศูนย์ด�ารงธรรม

ต้องสรุปว่าเรื่องที่ร้องเรียนจ�านวนมากๆ จากจังหวัดเป็น

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นใดและจัดท�าประเด็นให้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการกรม
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ทราบเพื่อให้บรรลุข้อเท็จจริง และขอให้ผู้ตรวจราชการได้

ให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และรบั

ฟังปัญหาอุปสรรคของจังหวัด/อ�าเภอ ซึ่งผู้ตรวจราชการ

สามารถเสนอข้อเท็จจริง และสามารถท�าความเข้าใจกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถด�าเนินการไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 
   ๓. เน้นประเด็นงานที่ตรวจ 

  ๓.๑  งานสำาคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจ ซ่ึงงานหลัก  

ได้แก ่เรื่องความมั่นคง แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องส�าคัญ ได้แก่ 

๑) ความสงบเรยีบร้อยภายในบ้านเมอืงและ ๒) ความรู้สึก/

กระแสในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

ให้ผูต้รวจราชการ ไปสดบัตรบัฟังจากผูว่้าราชการจงัหวดั

ว่าในจงัหวดัมีปัญหาต่าง ๆ  เหล่านีห้รอืไม่ ซึง่เมือ่ได้มกีาร

ตรวจสอบในพื้นท่ีอาจปรากฏว่าไม่มีปัญหาอย่างที่สื่อ 

น�าเสนอก็ได้ ให้ผู ้ตรวจราชการได้เสนอข้อเท็จจริง  

ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปลัดกระทรวงมหาดไทย

น�าเรยีนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่วนเรือ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีการตรวจว่ามีการตอบรับ 

ในพืน้ท่ีเป็นอย่างไร หรอืได้มกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร เป็นต้น

  ๓.๒  การทำานายอนาคต โดยให้ผู้ตรวจราชการ

สอบถามพื้นที่ทั้งจังหวัด อ�าเภอ และส่วนราชการในการ

ท�านายอนาคตในอกี ๖ เดอืนหรอื ๑ ปี ข้างหน้า ว่าในพืน้ที่

คาดว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และมีการเตรียม 

การแก้ไขปัญหานั้นไว้อย่างไร เช่น นายอ�าเภอรายงานว่า 

“มีปัญหาภัยแล้ง” ต้องถามต่อว่าเมื่อเกิดภัยแล้งแล้วได้

เตรียมการรับมือหรือแก้ไขปัญหาไว้อย่างไร เป็นต้น 

  ๓.๓  งานที่รัฐบาลกำาลังดำาเนินการ ให้ผู้ตรวจ

ราชการไปติดตามดู และสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัด 

ว่าแต่ละโครงการของรฐับาลสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชพี 

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจริงหรือไม่ หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ�าเภอ ส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง  

อาจจะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็ให้รับมาแล้วรายงานให้ 

ปลัดกระทรวงทราบ เป็นต้น

  ๓.๔  งานในหน้าที่ของแต่ละกรมหรือของ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ตรวจราชการ

ไปตรวจและสอบถามเลขานุการกรม และรองอธิบดี  

โดยยกตัวอย่างงานของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน

 
   ๔. การตรวจราชการในพื้นที่ 
 

  ๔.๑  วิธีการตรวจราชการ 

      ๔.๑.๑  การตรวจราชการเบือ้งต้น หมายถงึ 

ตรวจตามเอกสารข้ันตอนที่กระทรวง/กรมมีการสั่งการ 

ให้ด�าเนินการว่าสามารถด�าเนินการได้ประสบความส�าเร็จ

มากน้อยเพียงใด 

      ๔.๑.๒  การตรวจแบบเจาะลึก หมายถึง 

ลงพื้นที่จริง เป็นการสุ่มตรวจว่าโครงการต่างๆ ได้มีการ

ด�าเนินการในพื้นที่จริง และเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านหรือ

ไม่อย่างไร ซึ่งผู้ตรวจราชการจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้  

อาจจะถามจังหวดัหรอืนายอ�าเภอว่ามโีครงการดีเด่นอะไรบ้าง 

เมื่อผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จะทราบว่าดีเด่นจริงหรือไม่ 

  ๔.๒  การตรวจเชิงพื้นที่ 

      ๔.๒.๑  ควรตรวจดูว่าผูว่้าราชการจงัหวดั

หรือนายอำาเภอได้มีการสอดส่องดูแลในพื้นที่หรือไม่

อย่างไร เนื่องจากพ้ืนที่แต่ละภูมิภาคอาจไม่เหมือนกัน 

ปัญหาจึงแตกต่างกัน โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้า 

ในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการแต่ละคร้ัง เมื่อลงไปในพื้นที่

แล้วอาจสอบถามชาวบ้านเพ่ือจะได้ทราบว่า ผู้ว่าราชการ

จังหวัด หรือนายอ�าเภอมีความใกล้ชิดราษฎรมากน้อย 

เพียงใด เช่น อาจถามว่ารู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม ่

นายอ�าเภอชื่ออะไร ซึ่งชาวบ้านบางคนอาจบอกได้ชัดเจน 



10  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หรือบางคนบอกว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จัก ก็จะพอรู้ได้ว่า 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอได้ลงพ้ืนที่หรือไม่  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่เคยเดินออกมารอบจวนเลย 

เพราะงานยุ่ง ไม่รู ้จักใครเลย หากเกิดกรณีมีม็อบล้อม 

บ้านพักผู ้ว่าราชการจังหวัดถ้ารู ้จักประชาชนรอบข้าง 

ที่พักบ้าง และมีการสร้างความคุ ้นเคยกับประชาชน  

ผู ้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้รับความร่วมมือและการให้ 

ความช่วยเหลือจากประชาชน หรือกรณีมีผู้น�าส่ิงของให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจมีการแจกจ่ายให้กับประชาชน 

ที่อาศัยอยู ่รอบที่พักผู ้ว ่าราชการจังหวัด เพื่อให้เป็น  

“ผนังทองแดงก�าแพงเหล็ก” ไว้ล้อมด้วย ซึ่งการแบ่งปัน

สิ่งของเล็กน้อยดังกล่าวถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย 

เพราะฉะนั้นในเชิงพ้ืนท่ีให้ผู ้ตรวจราชการไปตรวจใน

ลกัษณะนี ้ไม่ได้ไปตรวจราชการทีมุ่ง่เน้นผลการด�าเนนิงาน

ในเชิงลบ หรือเชิงบวก เท่านั้น 

    ๔.๒.๒  ควรตรวจดูการใช้อำานาจของผู ้ว ่า

ราชการจังหวัด และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครง

การแปลกๆ ใหม่ๆ โดยให้ผูต้รวจราชการตดิตามดวู่ามกีาร

ด�าเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ ค�ากล่าวที่นายกรัฐมนตรี

มักกล่าวเป็นประจ�า คือ “ประชารัฐ” โดยต้องพิจารณาว่า

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องสามารถน�าภาคเอกชนและ 

ภาคราชการมาท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการ

ท�างานที่ทันสมัยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ปฏิบัติ งานรองรับยุทธศาสตร ์ทั้ ง  ๖ ยุทธศาสตร ์ 

จากรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้อ�านาจ 

อย่างเดียวไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเป็น

ประชารัฐได้ ดังนั้น การใช้อ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงควรแบ่งออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้

      ๑) การใช้อำานาจแบบทางการ หมายถงึ 

ผู ้ ว ่ า ราชการจั งหวั ดสามารถก� าหนดหลัก เกณฑ ์  

ในการตรวจติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่ได้ตาม

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนนี้สามารถใช้อ�านาจ 

ตามทีก่ฎหมายก�าหนดหรอืสามารถควบคมุการด�าเนนิงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมายได้ 

      ๒)  การใช้อำานาจแบบไม่ใช้เลย หมาย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับ

ประชาชนโดยมกีารลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีนประชาชน เพือ่สร้าง

ความรักและความผูกพันกับประชาชน ให้ครอบคลุม 

ในพ้ืนทีต่่างๆ ของจังหวดั ได้มส่ีวนร่วมในงานบวช งานศพ 

ในพืน้ทีต่ามสมควร เพือ่ให้ประชาชนได้รูจ้กั ควรได้พจิารณา

ว่าพืน้ทีใ่ดเป็นพืน้ทีผู่ว่้าราชการจังหวดัคนเก่าไปเยีย่มเยยีน

พบปะน้อย ผูว่้าราชการจงัหวดัใหม่กค็วรไปเยีย่มเยยีน เมือ่

ใดที่เกิดปัญหาประชาชนเดินขบวนประชาชนเดือดร้อน 

ประชาชนได้เห็นหน้าผู้ว่าราชการจังหวัด ก็จะเกิดความ 

คุ ้นเคย ซึ่ งวัฒนธรรมไทยหากได ้ เคยรู ้จักก็จะเกิด 

ความผูกพันระหว่างกัน เมื่อเกิดความผูกพันก็จะช่วยให้

ปัญหาที่แก้ไขได้ยากจะสามารถด�าเนินการได้ง่ายขึ้น 

      ๓)  การใช้อำานาจแบบกึง่ทางการ หมาย

ถึง ในกรณีการแก้ไขปัญหาบางเร่ืองท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 

ไม่สามารถสั่งการได้ จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจแบบกึ่งทางการ 

คอื การประชมุกรรมการจังหวดั ซึง่เป็นการเชญิหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องมาทัง้หมด ทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน ประธาน

ชมรมก�านัน ผู้ใหญ่บ้านประจ�าจังหวัด ฯลฯ ดังนั้น จึงควร

ปรบัการประชมุกรมการจงัหวดัในลกัษณะทีจ่ะช่วยให้เกิด

ความร่วมมือในการท�างานและการแก้ไข ปรับปรุง และ

พัฒนางานได้มากข้ึน ในการประชุมแต่ละคร้ัง วาระที่ ๑ 

ของการประชมุ ผูว่้าราชการจงัหวดัจะต้องกล่าวถงึนโยบาย

ส�าคัญที่ได้ไปประชุมมาจากส่วนกลาง วาระที่ ๒ รับรอง

รายงานการประชุม วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่ง

ประกอบด้วย (๑) เร่ืองท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคของส่วน

ราชการต ่างๆ และ (๒) ผลการปฏิบั ติ ดี เด ่นหรือ 

ผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความส�าเร็จของส่วนราชการ

ต่างๆ ซึ่งในกรณีเรื่องใดที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนนิงานกไ็ด้มกีารหารอืทีป่ระชมุและได้มกีารมอบหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนไปด�าเนนิการในส่วนท่ีเกีย่วข้องเพือ่ร่วมกนัแก้ไข

ปัญหาร้องเรียนและเกิดการพัฒนา
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  ๔.๓  สรุปงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 

ต้องตรวจติดตามในพื้นที่ จำาแนกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 

     ๔.๓.๑  งานนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของ

ชาติกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

     ๔.๓.๒  งานในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง

มหาดไทยหรือกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ 

     ๔.๓.๓  งานความคิดริเริ่มท่ีผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดคิดขึน้มาเอง เช่นหน่วยงานของกรมทีด่นิ คดิวธิกีาร

บริการที่สะดวกรวดเร็ว ส�านักงานที่ดินนอกจากตกแต่ง

ส�านักงานให้มีความสวยงามแล้วอาจมีระบบคิวที่ดีกว่า 

หรือระบบนัดหมายรังวัด ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริการ

ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  ๔.๔ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง 

และการมีระบบสั่งการนอกเวลาราชการ

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติ

งานเชื่อมต่อกับนายกรัฐมนตรี ดังนั้น กลไกการท�างาน

นอกจาก ทหาร ต�ารวจ แล้ว กลไกฝ่ายพลเรือนหลัก คือ 

กระทรวงมหาดไทย เพราะกลไกในการท�างานจะลงไปถึง

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ดงันัน้ ขอให้ผูต้รวจราชการได้ตรวจดูว่า 

จงัหวัดได้มกีารจัดระบบการเฝ้าระวงั หรือมคีวามพร้อม

รบัสถานการณ์ฉกุเฉนิตลอด ๒๔ ชัว่โมง และมีระบบการ

สั่งการนอกเวลาราชการหรือไม่ อย่างไร ซึ่งไม่ใช่การ

เคี่ยวเข็ญให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดบุคลากรมานั่ง

ประจ�าที่ศาลากลางจังหวัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เหมือน

กระทรวงมหาดไทย แต่อาจจัดระบบให้ ในวันเสาร์ – 

อาทติย์ มรีองผูว่้าราชการจงัหวดัสลบัสบัเปลีย่นเข้ามาดแูล 

ขอให้ผู้ตรวจราชการตรวจดูว่ามีการจัดเวรแบบนี้หรือไม่ 

ตรงจุดใด ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

๕. การจัดทำาโครงข่าย Line ผู้บริหารและ 
  ผู้ตรวจราชการ

 

  ให้ส�านักตรวจราชการ ฯ จัดท�า LINE โครงข่าย

เฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมให้อยู่

ใน LINE เดยีวกนักบัผูบ้รหิารกระทรวงด้วย ซึง่ต่อไปในบาง

ครั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งประเด็นที่ควรตรวจ

ติดตามในแต่ละช่วงไปในกลุ่มไลน์ ดังนั้นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงและกรมจะต้องให้ความสนใจและมีการตรวจ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง

๖. การตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจ 
  ราชการกระทรวงมหาดไทยและกรมใน 
  สังกัด

 

  ควรให้มีการตรวจราชการร่วมกันของผู ้ตรวจ

ราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก 

และผู้ตรวจราชการกรมร่วมตรวจด้วย จะช่วยให้เกิดภาพ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ดีและเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่ง

เข้าใจว่าผู้ตรวจราชการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน แต่เขตตรวจ

ราชการใดสามารถลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกันได้ทั้งผู้

ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และมีผู้ตรวจราชการ

กรมในสังกัด ควรไปตรวจราชการพร้อมกัน เพื่อท�าให้เกิด

ความเคลื่อนไหวในการติดตามงาน และให้ผู้ตรวจราชการ

ได้อาศัยประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการ

หรือด�ารงต�าแหน่งในภูมิภาคของจังหวัดมาก่อน หรือเคย

ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง ๆ  ได้น�าประสบการณ์ที่มีหรือเคย

ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือมี Best Practice ที่เคยด�าเนิน
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การแล้วประสบความส�าเร็จมาเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็น

ข้อสังเกตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ หรือส่วน

ราชการในระดบัพืน้ทีไ่ด้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสามารถน�า

ไปแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๗. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่
 

  การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

ต้องท�างานเชิงรุก โดยให้ทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานได้แก้

ปัญหาท่ีมีอยู ่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างปัญหาใหม่ และ 

การชี้แจงแก้ไขปัญหาต้องด�าเนินการให้ประชาชนม ี

ความเข้าใจและพร้อมให้ร่วมมืออย่างต่อเนื่องก่อนจะ

ด�าเนินการใดๆ 

๘.  การ Coaching วิธีการทำางาน ในระบบ 
  โครงข่าย Line

 

  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการ

กรมได้มีการตรวจและเน้นย�า้เรือ่งของวธิกีารท�างาน คอืจะ

มกีาร LINE วธิที�างานไปเร่ือยๆ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ใช้ค�าว่า Coaching ซ่ึงให้ปลัดกระทรวง

มหาดไทยไป Coaching ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการ

จงัหวดั นายอ�าเภอ ให้ท�างานให้เกดิผลในทางปฏบัิต ิเพราะ

ฉะนั้นในสิ่งท่ี LINE ไปจะบอกวิธีท�างานที่จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างาน ให้ผู้ตรวจราชการได้ช่วยกระตุ้น

เตือนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ�าเภอ ดูใน LINE 

นอกจากนีจ้ะมกีารรายงานเรือ่งส�าคญัและจะชีแ้นะวธีิหรอื

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีสนใจลงใน Line ด้วย
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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  แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ให้กบัเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นแผนงานบูรณาการทีส่อดคล้อง

กับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในยุทธศาสตร์ที่ ๙ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในส่วน 

ของกระทรวงมหาดไทยมีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบบัที ่๑๒ ซึง่แผนงานบรูณาการดงักล่าวผูต้รวจราชการกระทรวง

มหาดไทยได้ด�าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ 

ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ตามแนวทางการพัฒนาภาค ดังนี้ 

  ๑) การเพิม่ศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การค้า และการลงทุน

  ๒)  การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

  ๓)  การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

  ๔)  การพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่ง

แวดล้อม

  ๕)  โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

    ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้รวบรวมผลความ 

คืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีการตรวจติดตามความคืบหน้า 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

การตรวจราชการแบบบูรณาการรายโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของผู้ตรวจราชการกระทรวง

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี
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๑.  ภาคเหนือ

 ๑.๑ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคการเพิ่ม

ศักยภาพภาคการเกษตร รวม ๓ โครงการ ได้แก่ 

   ๑.๑.๑ โครงการพฒันาแหล่งนำา้และระบบกระจายนำา้

ภาคเหนือ

       ๑) โครงการแก้มลิงคลองตะกูพร้อมอาคาร

ประกอบ ต�าบลบึกกอก อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก 

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม 

ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ ผลการด�าเนินงานคิดเป็น ร้อยละ 

๑๐๐ การด�าเนนิโครงการเป็นไปตามแผนปฏบิติัการทีว่างไว้ ปัญหา

อุปสรรคข้อจ�ากัดในการด�าเนินการ คือ พื้นที่ด�าเนินการเป็นพื้นที่

รบัน�า้จากการระบายน�า้ของเกษตรกร ท�าให้การด�าเนนิการจะต้อง

มีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพ่ือไม่ให้เกิด 

ผลกระทบเป็นปัญหาน�้าท่วมขังหรือเกิดอุทกภัยจนเกิดเป็น 

ผลกระทบและท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร 

       ๒)  โครงการคลองชักน�้าแม่น�้ายมฝั่งขวาพร้อม

อาคารประกอบ (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) อ�าเภอกงไกรลาศ 

+อ�าเภอบางระก�า ต�าบลกง/คุยม่วง, ชุมแสงสงคราม, บึงกอก, 

บางระก�า, ปลักแรด อ�าเภอกงไกรลาศ/บางระก�า จังหวัดสุโขทัย  

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม :  

จากการตรวจราชการและรับฟังข ้อเท็จจริงในพ้ืนที่พบว ่า  

อยู ่ระหว่างด�าเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน  

การด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจาก 

เมื่อเริ่มด�าเนินงานเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกในพื้นที่ท�าให้ในคลอง

ธรรมชาติที่ระบายลงสู่แม่น�้ายมมีน�้าไหลผ่านตลอดเวลา ท�าให้ 

น�้าท่วมพื้นที่ด�าเนินการ จึงท�าบันทึกแจ้งหยุดงาน ในระหว่างวันที่ 

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และท�าบันทึก

แจ้งหยุดงานอีกคร้ังต้ังแต่ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐ ตามระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทีมี่แผน

ปฏิบัติงานก่อสร้างต่อเนื่อง จะต้องกันเงินเหล่ือมปีกรณีไม่มี 

หนี้ผูกพันและจะท�าการโอนคืนกลับมาให้หน่วยงานภายหลัง  

ดังนั้นในส่วนของค่าแรงลูกจ้างชั่วคราวจึงไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ต่อเนื่องได้ และปัญหา/อุปสรรคพ้ืนท่ีด�าเนินการ เป็นพ้ืนท่ีรับน�้า

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครปฐม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดน่าน

นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตาก
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จากการระบายน�้าของพื้นที่เกษตร ท�าให้การด�าเนินการจะต้อง 

มีความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิด 

ผลกระทบเป็นปัญหาน�้าท่วมขังหรืออุทกภัยจนเกิดผลกระทบ 

และท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร 

        ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม : 

โครงการดงักล่าวด�าเนนิการเองโดยโครงการชลประทานพษิณโุลก 

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบัน 

ผลการด�าเนินงานอยูท่ี ่๙๕% ซึง่ไม่มสีญัญาจ้าง เนือ่งจากโครงการ

ชลประทานด�าเนินการเอง 

      ๓) โครงการแก้มลิงตลุกอีแลน ต�าบลชุมแสง

สงคราม อ�าเภอบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก 

        ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม : 

ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ ผลการด�าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ การด�าเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 

 ๑.๒  โครงการภายใต้แนวทางการพฒันาภาค การเพิม่ศกัยภาพ

ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

   รวม ๒ โครงการ ได้แก่ 

   ๑.๒.๑ โครงการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก 

นักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภาคเหนือ)  

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จากการตรวจราชการและรับฟัง 

ข้อเท็จจรงิในพืน้ทีพ่บว่า กจิกรรมพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว (ภาคเหนือ) 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โครงการไม่สามารถด�าเนินการได้

เนื่องจากลงนามในสัญญาจ้างไม่ทันวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

   ๑.๒.๒  โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์พืน้ทีแ่ก้มลิงบงึตะเคร็ง 

        จากการตรวจราชการและรับฟังข้อเท็จจริง 

ในพื้นที่พบว่า ผลการด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แก้มลิง 

บึงตะเคร็ง งบประมาณค่าก่อสร้าง ๑๑๐,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

(หนึ่งร้อยสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

       ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม 

ปัจจุบันยังด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการโครงการ/

กิจกรรม ผลการด�าเนินงาน การด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผน

ปฏิบัติการที่วางไว้ ซ่ึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๒.๐๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๑๕ 

นายอ�านวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดชัยนาท

 นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดชุมพร
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ล้านบาท คงเหลือ ๕.๕๓๕ ล้านบาท ในส่วนปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๘๘.๐๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  

๐.๐๐๐ ล้านบาท คงเหลือ ๘๘.๐๕๐ ล้านบาท รวม จ�านวน 

๑๑๐.๑๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๑๕ ล้านบาท  

คงเหลือ ๙๓.๕๘๕ ล้านบาท

 ๑.๓  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : การเพิ่ม

ศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 

   รวม ๑ โครงการ ได้แก่ 

   โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง ได้แก่ การพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๕  

ตอนมะขามสูง – พญาแมน จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจ

ราชการและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่มีผลความคืบหน้าของ

โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

    ๑)  โครงการเป ็นการยกระดับมาตรฐานและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ  

ผลการด�าเนนิงานคดิเป็น ร้อยละ ๑๐๐ การด�าเนนิโครงการเป็น

ไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 

    ๒)  ปัญหา/อปุสรรค ข้อจ�ากดัในการด�าเนนิโครงการ

พบว่า การขอจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ เพื่อการ 

เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑.๔  ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

    จากการวิเคราะห์ภาพรวมผลความคืบหน้าการ 

ด�าเนินงานโครงการตามกรอบการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยัง่ยนืให้กบัเศรษฐกจิในประเทศมกีารด�าเนนิการภาพรวมทนัตา

มีกรอบระยะเวลา บางโครงการอาจมีปัญหาอุปสรรคในการ

ด�าเนินการโดยเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

โดยมีสาเหตุมาจากการเตรียมโครงการ การวางแผน และ 

ขาดข้อมูลในภาพรวม ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

จึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ การด�าเนินโครงการบางโครงการได้มีการขอยกเลิก

โครงการหรือคืนโครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอนุญาต 

ใช้พื้นที่ เช่น พื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ของกรมเจ้าท่า ทั้งนี ้

จะได้ไปเสนอส่วนกลาง เพือ่แก้ไขการด�าเนนิการปรบัปรงุให้เอือ้

ต่อการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในพื้นที่ต่อไป

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดพิจิตร
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   ๑.๔.๒  กรณีการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง

จงัหวดัมศีกัยภาพของพืน้ทีท่ีจ่ะรองรบันกัท่องเทีย่วและพฒันาจาก

เมืองรองเป็นเมืองหลักได้แต่พบว่า การบริหารจัดการของเจ้าภาพ

หลกัยงัไม่มกีารบรูณาการตัง้แต่ต้นทาง นอกจากนีย้งัขาดบคุลากร

ด้านบรหิารจดัการในเรือ่งพสัด ุท�าให้การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว

ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร คณะผู้ตรวจราชการจะรับไปเสนอ

ให้กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา ในการปรับโครงสร้างบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เอื้อต่อการด�าเนินการ นอกจากนี้ 

ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง เหน็ควรมอบอ�านาจหรอืเปลีย่นหน่วย

ปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ ให้จงัหวดัมกีาร

ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

ชุมชน วิถีการเกษตรชุมชน ร่วมกับกีฬารูปแบบต่าง ๆ โดยเชื่อม

โยงกับภาคเอกชน และต่างประเทศในลักษณะ การร่วมมือกัน

ทางการค้า (Joint Vanture) พยายามแก้ไขปัญหานอมินีด้านการ

ท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน และสถานศึกษาอาชีวะเข้า

มาสนบัสนุนในการพฒันาด้านการท่องเท่ียวของจงัหวดั Ultra,trail  

ในพืน้ทีต่่าง ๆ  เช่น แหล่งวฒันธรรมและสภาพธรรมชาตดิัง่เดมิ เพือ่

สร้างความสนใจแก่นกัท่องเทีย่ว โดยมกีารบรูณาการระหว่างหน่วย

งานและต่างประเทศ รวมท้ังมกีารสร้างจดุเด่นและมคีวามแตกต่าง

ในการขายแหล่งท่องเทีย่วให้น่าสนใจซึง่จะดงึดดูนกัท่องเทีย่วจาก

จังหวัดอื่น ๆ เข้ามาได้

   ๑.๔.๓ การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ในโครงการ

เกษตรปลอดภัย มีปัญหาบางประการ เห็นควรให้จังหวัดเน้นการ

ตลาดน�าการผลิต การเชื่อมโยงการตลาด การแปรรูปสินค้าสร้าง

มูลค่าเพิ่ม การใช้ IT/E – commerce มาช่วย รวมทั้งรณรงค์และ

สร้างองค์ความรู ้ให ้ผู ้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัย 

จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (ปลอดสารเคมี) ผสมผสานการตลาด

และเกษตรแนวใหม่ คัดเลือกคุณภาพให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ 

โดยเฉพาะการให้ความส�าคญัของฐานข้อมลูการวเิคราะห์ความต่อ

เนื่อง การปรับกลยุทธ์ กรณีราคาพืชผลทางการเกษตรปลอดภัย

(GAP) และผลผลิตที่ไม่ได้รับตามมาตรฐาน GAP ยังมีราคา 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญจะรับไปเสนอส่วนกลางเพ่ือหา

แนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวต่อไป

 
นายธานี ธัญญาโภชน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสกลนคร

 

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย
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   ๑.๔.๔ นโยบายส�าคัญของรัฐบาล ขอให้มีการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ท่ีประชาชนยังเข้าใจคลาด

เคลื่อนรวมถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการด�าเนินงาน 

   ๑.๔.๕  จงัหวดัให้ความส�าคญัต่อการเตรยีมการ

ด�าเนินการ พิจารณาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิโครงการ

ต่าง ๆ  ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ (ปลายเดอืนกนัยายน) มกีาร

คัดแยกและแสวงหาโครงการใหม่ โครงการส�ารอง Y๒ 

ทดแทนโครงการท่ีอาจจะท�าไม่ได้หรือพบปัญหาอุปสรรค 

เพื่อมิให้ต้องยกเลิกหารือคืนเงินงบประมาณในปลาย

ปีงบประมาณ รวมท้ังริเริ่มให้อ�าเภอและองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมีส่วนร่วมเสนอโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

และอ�านาจตรงความต้องการของประชาชนมากขึ้น

๒.  ภาคกลาง

  ๒.๑  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค :  

การพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม รวม ๒ โครงการ ได้แก่ 

    ๒.๑.๑ โครงการเพิ่มมูลค ่าทางเศรษฐกิจ 

ภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การด�าเนินการทุก

อ�าเภอในจังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๑,๒๔๑,๓๐๐ บาท 

       เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาค

เกษตรกรรมและการแปรรปูให้ได้มาตรฐานสนิค้า การผลิต

อาหารที่ปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า  

ซึง่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัการผลติสนิค้ารองรบั

การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งเป็นการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น  

ดังนี้

       ๑)  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจใน

ระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค 

       ๒)  เกษตรกรได้รบัการพฒันาในประเดน็

การลดต้นทนุการผลติ การเพิม่ผลผลติ การพฒันาคณุภาพ

ผลผลิต ๓) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร  

เพือ่ลดต้นทนุการผลติ การเพิม่ผลผลติ การพฒันาคุณภาพ 

มีตลาดรองรับภายใต้การบริหารจัดการท่ีดี สามารถเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัสนิค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเกษตรกร

       การสร ้างมูลค ่าทางเศรษฐกิจภาค

การเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมที่ ๑ เป็นการ

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้น�าองค์การ/เกษตรกร เพื่อยก

ระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีต่อกิจกรรม/กลุ่มโครงการ

ในแนวทางการเพิ่มศักยภาพการเกษตร ตามแผนบูรณา

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

       ผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม : 

โครงการดงักล่าวผลการเบกิจ่าย จ�านวน ๑,๗๙๓,๑๔๐ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖ งบประมาณเหลือจ่าย จ�านวน 

๒๐๖,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ (ด�าเนินการตาม

มาตรการประหยัดงบประมาณ ตามแผนการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๑ ลดลงร้อยละ ๑๐) โดยเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัยและผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร

ปลอดภัย จ�านวน ๘๐ ราย ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยแก่ผู ้บริโภคประชาชน/ 

ผู ้บริโภคสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

มากกว่า ๒,๐๐๐ คน เข้าถงึแหล่งจ�าหน่ายสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยในพื้นที่อ�าเภอชัยบาดาล มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า

เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นจ�านวน ๑ แห่ง เกษตรกรผู้ผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัย (ที่เข้าร่วมโครงการ) มีรายได้จาก

การจ�าหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

เพิม่ขึน้จ�านวน ๕๔๙,๓๕๘ บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ ๑๔.๕ 

ของปีก่อน (ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๓,๒๓๗,๓๔๕ บาท ปี ๒๕๖๑ 

จ�านวน ๓,๗๘๖,๗๐๓ บาท) ซึ่งปัญหาและอุปสรรค ได้แก ่

๑) เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีจ�านวนมาก แต่การ

จดักจิกรรมแต่ละครัง้จ�ากดัด้วยงบประมาณและกรอบการ

ด�าเนินงานท่ีก�าหนด ท�าให้ต้องมีการคัดเลือกเกษตรกร 

เข้าร่วมโครงการเพียงแค่บางส่วน ๒) การจัดกิจกรรม
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ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาดสนิค้าเกษตรปลอดภยั

ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกอ�าเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ท�าให้ในบางพื้นที่ผู้บริโภคเข้าไม่ถึงแหล่งจ�าหน่าย

   ๒.๑.๒  โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับ

ความเป็นอยู่ของประชาชน

       ปัจจุบันการด�าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลน�า้เชีย่ว อ�าเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิห์บุร ีงบประมาณ 

๖,๒๑๔,๐๐๐ บาท เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

อิสระต้นแบบให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 

ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ

เพือ่เพิม่สู่การเป็นมอือาชพีให้ผูส้งูอายคุนพกิาร และผูด้แูล

คนพิการได้รับความรู้ทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพสร้าง

รายได้ของตนเอง ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวและ

สังคมส่งเสริมความภาคภูมิใจ และการเห็นคุณค่าของ

ตนเองทีส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้ ส่งผลให้เกดิ

ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  

โดยผู้สูงอายุจ�านวน ๒๐ คน คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 

จ�านวน ๑๐ คน ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

ได้น�าความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เป็นของ

ตนเอง ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัวและสังคม ก่อให้

เกิดความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าของตนเองที่

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

      ผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม : 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จ มีการ 

เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ผลการด�าเนินงาน 

คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี 

 ๒.๒  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค :  

การเพิ่มศักยภาพภาคการท ่องเที่ยวและบริการ  

   รวม ๒ โครงการ ได้แก่

    ๒.๒.๑  โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกิจกรรม

เพือ่สร้างแรงดงึดูดนักท่องเท่ียวงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ด�าเนินการ ณ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย ต�าบลทะเลชุบศร 

อ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       การส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูด 

นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัลพบรีุโดยการเผยแพร่และถ่ายทอด

ความรู ้เรื่องวิถีชีวิตของกลุ ่มชาติพันธุ ์ในกลุ ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบนให้กับเยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว

ต่างชาต ิและของคนไทยจากทกุภาค ได้เหน็การมีส่วนร่วม

มาก และนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนศึกษาเรียนรู้

ภูมิปัญญาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมให้เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ปลูกจิตส�านึกและร่วมอนุรักษ์

สืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งมีการเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อน�าไป

เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการ 

เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด 

       ผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม : 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จ มีการ 

เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ผลการด�าเนินงาน 

คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๒.๒.๒  โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรบัการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการพัฒนาทางหลวง

หมายเลข ๓๔๒๓ สมทุรสาคร - โคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 เป็นทางหลวงเส้นทางหมายเลข ๓๔๒๓ สมุทรสาคร-

โคกขาม สู่แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยในการจราจร และเพิ่มศักยภาพในการบริการ

ขนส่งสินค้า การด�าเนินการอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

สะพานและโครงสร้างชั้นทางซึ่งมีค่างานเปอร์เซ็นต์น้อย

จากค่างานทั้งหมด เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาของ

คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการได้รับ

ความสะดวกปลอดภัยทั้งสร้างความพึงพอใจกับผู ้ใช ้
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เส้นทางและประชาชนผู้อาศัย ๒ ข้างทาง การขนส่งสินค้า 

การท่องเที่ยวและการบริการมีศักยภาพสูงข้ึน ดัชนีผู ้

บรโิภคและการกระจายรายได้สงูขึน้ ซึง่มโีครงการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

     ๑) โครงการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๓ ระหว่าง กม.

๒+๔๘๐ – กม. ๓+๑๔๐, กม.๕+๗๖๐ – กม.๖+๑๐๐

      ๒) โครงการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่

ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๓ กม. ๖+๑๐๐ - กม.

๗+๑๗๓ 

       ผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม : 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวด�าเนินการแล้วเสร็จ มีการ 

เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ผลการด�าเนินงาน 

คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

 ๒.๓  ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย 

   ๒.๓.๑  การเพิม่ศกัยภาพการเกษตร ควรด�าเนิน

การพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ โดยพัฒนาระบบชลประทาน 

ขอให้ชลประทานมีการเตรียมโครงการให้พร้อมสามารถ

ด�าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ

   ๒.๓.๒  การพฒันาด้านสงัคม ยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและสิง่แวดล้อม ขอให้พจิารณาให้ผูส้งูอายไุด้มบีทบาท

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  

ให้มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้กล้าคิด กล้าท�า และ

กล้าตัดสินใจ 

   ๒.๓.๓  การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยว 

และบริการ

   ๒.๓.๔  ขอให้พิจารณาหาแนวทางเชื่อมโยง 

เรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง เพื่อดึงดูดนักท่อง

เที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

   ๒.๓.๕  ขอให้จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ได้เร่งรัดการด�าเนินการและปรับปรุงระบบงานให้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น รวมทั้งขอให้ด�าเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว 

อย่างต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งการด�าเนินงาน 

ในส่วนของงบประมาณของกระทรวง จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

ในแต่ละปี นอกจากนี ้ควรก�าหนดตวัชีว้ดัในการด�าเนนิงาน

อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการ 

ท่องเที่ยว และบริการตามนโยบายรัฐบาล

  ๒.๓.๖ ในการด�าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ รวมทั้ง

เร่ืองทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัของจังหวดั ขอให้จังหวดั หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโครงการ ได้บูรณาการการท�างานร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่องและให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่  

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย เพ่ือให้งาน/

โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ๒.๓.๗ ส�าหรบัโครงการพัฒนาสงัคม และยกระดบั

ความเป็นอยู ่ของประชาชนได้มีการส่งเสริมอาชีพโดย 

การฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เน้นคุณภาพในการด�าเนินโครงการและควรหาแนวทาง

ต่อยอดการด�าเนนิการให้มคีวามยัง่ยนื โดยเฉพาะการดแูล

ผู ้สูงอายุให้ผู ้สูงอายุมีคุณค่าและอยู ่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข รวมทั้งเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในการเลี้ยงดู

บุตรหลานให้การคิด การตัดสินใจ

  ๒.๓.๘ การด�าเนินโครงการในอนาคตขอให้ 

ศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของโครงการให้ดีหรือ

จัดท�าโครงการไว้ล่วงหน้าให้พร้อม จะช่วยป้องกันปัญหา

ความล่าช้าให้สามารถด�าเนินโครงการไม่ต้องยกเลิก

โครงการหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ น�ามาซ่ึงการต้องคืน

เงินงบประมาณท�าให้เสียโอกาสในการพัฒนาจังหวัด

๓.  ภาคตะวันออก

  ๓.๑  โครงการภายใต้แนวทางการพฒันาภาค : การ

พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

   รวม ๑ โครงการ ได้แก่

   โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสร้างสัมมาชีพของชุมชน การด�าเนินการทุกอ�าเภอ 

ในจังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ ๙,๗๙๗,๐๐๐ บาท 

เป็นการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ซึง่ใช้เป็นแนวทางการพฒันาหมูบ้่านให้มรีะบบการบริหาร

จดัการชมุชนแบบบรูณาการในการสร้างสมัมาชพีชมุชนอนั

ส่งผลต่อถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การขยายผล

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�ารฯิ สูก่ารพฒันาหมูบ้่าน

บนฐานภูมิปัญญาในการสร้างสัมมาชีพชุมชน

   การด�าเนินโครงการ การขับเคลื่อนประเด็น

ยทุธศาสตร์ของจังหวัดและกลุม่จงัหวดั มหีมูบ้่านเศรษฐกจิ

พอเพียงต้นแบบสัมมาชีพชุมชน จ�านวน ๓๐ หมู่บ้าน  

มีครัวเรือนที่ด�ารงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างสมัมาชพีชมุชน จ�านวน ๙๐๐ ครวัเรอืนท่ีสามารถ

ถ่ายทอดเป็นแบบอย่างครวัเรอืนอ่ืนได้ ซึง่เป็นการประสาน

การพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมและ

การกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน 

   ผลความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม : ปัจจุบัน

โครงการดงักล่าวด�าเนนิการแล้วเสรจ็ โดยกจิกรรมสดุท้าย

ที่ด�าเนินการคือการจัดงานมหกรรมนิทรรศการแสดงผล

งานหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบสัมมาชีพชมุชน ๓๐ 

หมู่บ้าน งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒  ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย 

   ๓.๒.๑  หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกร

ผลิตสินค้าที่มีความสด รสชาติคงเดิม และสามารถเก็บได้

ในระยะเวลาที่นานขึ้น ผ่านกระบวนการรักษาอุณหภูมิ  

การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การคงสภาพ และ 

การวิจัยสายพันธุ์ที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตตามความ

ต้องการของตลาด

  ๓.๒.๒ การวางแผนการผลิตสินค ้าเกษตร 

ส�านักงานเกษตรจังหวัดควรจัดท�าข้อมูลการผลิตสินค้า

เกษตรแต่ละชนิดผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

จัดท�าแผนที่การเพาะปลูก ประกอบด้วย จ�านวนพื้นท่ี  

สายพันธุ์ จ�านวนกล้าพันธุ์ที่เพาะปลูก ระยะเวลาในการ

ปลูก ช่วงฤดูผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และคาดการณ์ปริมาณ

ผลผลิต โดยใช้กลไกของเกษตรต�าบล จากนั้นน�ามาจัดท�า

ข้อมูลการบริหารตลาดสินค้าเกษตรร่วมกับส�านักงาน

พาณชิย์จงัหวดั สหกรณ์การเกษตร ส�านกังานอตุสาหกรรม

จังหวัด สมาคมหอการค้าฯ ในการกระจายสินค้าทางการ

เกษตรกรณีที่ผลผลิตล้นตลาด 

  ๓.๒.๓ แผนงานด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ป ัจจุบันจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดได ้จัดท�าโครงการ 

เพือ่ส่งเสรมิศักยภาพของผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และด้อยโอกาส

มากขึน้ เพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาค และยกระดับคุณภาพ

ชีวิต แต่ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงว่าการด�าเนิน

งานดังกล่าวไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน และรูปแบบ

กิจกรรมท่ีจัดหาครุภัณฑ์ส�าหรับผู้ป่วยให้กับประชาชน 

ไม่สามารถด�าเนินการได้ 

   ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได ้ 

เสนอแนะให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท�างบประมาณ 

ดังกล่าวในลักษณะบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการ

สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการ

เพ่ิมเป้าหมายของแผนงานให้เพ่ิมมากขึ้น และเร่งรัดการ

ด�าเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานภารกิจ

ปกติมีงบประมาณไม่เพียงพอ และจังหวัดควรมอบหมาย

ให้ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และส�านกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ด�าเนินโครงการ 

ดังกล่าว

   ๓.๒.๔  ขอให้จังหวัดให้ความส�าคัญกับปัญหา

เด็กและเยาวชนทีไ่ม่อยูใ่นระบบการศกึษา/นกัเรียนลาออก

กลางคัน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด (กศน.) และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ในการดูแลและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน

ให้ได้รับการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางสังคม จนน�าไปสู ่การประกอบอาชีพท่ีมั่นคงและ 

เป็นคนดีของสังคม

   ๓.๒.๕  ควรให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว

ชุมชน การสร้างอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ชุมชน  

โดยการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
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จังหวัด เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ วัด ชุมชนเก่าแก่  

และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยจัดท�าเป็นเส้นทาง/

แผนทีแ่นะน�าการท่องเทีย่ว พร้อมท้ังจดัการระบบคมนาคม 

ขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดเพื่อรองรับการเดินทางของ

นกัท่องเทีย่ว และการปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวกของ

แหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน�้า อาคารรับรอง ร้านอาหาร  

ให้สะอาด สะดวก สบาย แก่นักท่องเที่ยว

๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๔.๑  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค :  

การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร รวม ๒ โครงการ  

ได้แก่

   ๔.๑.๑  โครงการเพิม่ศกัยภาพไม้ดอกไม้ประดับ

ครบวงจร โดยการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ไม้ดอก -  

ไม้ประดบั จังหวดัเลย เป็นโครงการจดัท�าขึน้เพือ่ลดต้นทนุ 

เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และรายได้ท่ีดีข้ึนของเกษตรกร 

โดยจะพัฒนาคุณภาพในการผลิตไม้ดอก - ไม้ประดับ 

เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้เกษตรกรอย่าง 

ครบวงจร ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแผนการ

ด�าเนินการที่ล่าช้า ท้ังการประสานงานและการเตรียม

งานการฝึกอบรมที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการ 

ที่ล่าช้าออกไป เช่น เกษตรกร สถานที่ และฤดูกาลท่ี 

เหมาะสมในการเพาะปลูกไม้ดอก - ไม้ประดับ จากการ

ลงพื้นที่พบว่า ไม้ดอก - ไม้ประดับเป็นจุดเด่นและจุดแข็ง

ของจังหวัดเลย ควรจัดนิทรรศการขนาดย่อมบอกกล่าว 

เล่าเรื่องราว เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและเชิญ

ชวนให้มาท่องเท่ียว โดยอาจใช้บริเวณสนามบินตลอดจน

สถานีขนส่งของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่นักท่อง

เทีย่วเดนิทางมาถึงจงัหวดัเลย อนัจะท�าให้เกดิความประทบั

ใจ และจะได้กลับมาท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลอื่น ๆ อีก  

รวมทั้งสร้าง Landmark ให้กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ ซ่ึงจะ

เป็นการใช้จุดเด่นทางธรรมชาติของจังหวัดเลยดึงดูด 

นักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น

   ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม :  

อยูใ่นขัน้ตอนการปรบัเปลีย่นแผนการด�าเนนิการในรปูแบบ

บูรณาการ ทั้งการประสานงานและการเตรียมงาน  

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานท่ีเหล่ือมออกไป เช่น  

ห้วงเวลาที่เหมาะสม สถานที่ และฤดูกาลที่เหมาะสมใน 

การเพาะปลูกไม้ดอก – ไม้ประดับ และการเตรียมความ

พร้อมในการเชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่แบบครบวงจร

   ๔.๑.๒  โครงการท�าการเกษตรแบบสมัยใหม่

พฒันาเกษตรสูค่วามเป็นเกษตรกรปราดเปรือ่ง จงัหวดัเลย 

เป็นโครงการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้

เกษตรกรสามารถเข้าสู ่เกษตรกรยุคใหม่ ให้เกษตรกร 

เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการ

และขับเคล่ือนชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรพัฒนาเป็น 

Smart Farmer ที่มีความรู ้ความสามารถด้านเกษตร 

ทั้งระบบเพ่ือความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยเน้น

กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในการด�าเนินการ

มีปัญหาอุปสรรค คือ เกษตรกรมีการด�าเนินกิจกรรม

การเกษตรที่หลากหลาย และยังเชื่อในการท�าเกษตรแบบ

เดิม ๆ ท�าให้การฝึกอบรมและการถ่ายทอดอยู่ในช่วง 

ปรบัเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แก้ไขปัญหา ภาครฐัควรมกีารท�างาน

แบบบูรณาการและด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

เกษตรกรเห็นผลในเชิงประจักษ์จึงจะส่งผลให้เกษตรกร 

เชื่อมั่นในการเรียนรู ้และปรับเปลี่ยนสู ่การท�าเกษตร 

แบบใหม่

   ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม :  

ได้ด�าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงาน Smart 

Farmer/Young Smart Farmer และเกษตรกรทั่วไป/

เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Smart Farmer จ�านวน ๒๐๐ ราย 

ด�าเนินการจัดซื้อวัสดุแปลงเรียนรู ้และการฝึกอบรม 

เพือ่ขยายผลในพืน้ทีท้ั่ง ๑๔ อ�าเภอ และขยายผลการอบรม

เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ ๑๔ อ�าเภอๆ ละ  

๑๐๐ คน รวม ๑,๔๐๐ คน ณ จุดสาธิต อ�าเภอละ  

๑ จุด 
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 ๔.๒  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค :  

การเพิม่ศกัยภาพภาพการท่องเทีย่ว รวม ๑ โครงการ ได้แก่

   ๔.๒.๑  โครงการยกระดับท ่อง เที่ ยวทาง

วัฒนธรรมครบวงจร มีจุดเด่นทางธรรมชาติของอ�าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย ได้แก่ ทิวทัศน์สวยงามและเกาะแก่ง

ตามล�าน�้าโขงระยะทางยาว ๕๒ กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อ

สนบัสนนุยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของจงัหวัดเลยและเพือ่

บริการนักท่องเที่ยวให้มีความประทับใจ ตลอดจนเพื่อ

เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อ�าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาแหล่งท่อง

เที่ยวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง

ในลักษณะเครือข่าย เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง

หลักไปสู่เมืองรอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยด�าเนินการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวริมแม่น�้าโขง - ล�าน�้าชม  

จัดสร้าง Landmark ประติมากรรมพญานาคและส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวร้อยแก่งพันเกาะ บ้านหาดเบ้ีย อ�าเภอปากชม, 

การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน,  

การด�าเนินการทางการตลาด, การประชาสัมพันธ์การ 

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว Art of Mekong River  

ศลิปวฒันธรรมลุม่แม่น�า้โขง โดยการปรบัโครงสร้างพืน้ฐาน

เพือ่พฒันาด้านแหล่งท่องเท่ียวและการบรกิาร ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเลย 

มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ชุมชนมรีายได้เพ่ิมเตมิและมคุีณภาพชวีติ

ทีดี่ขึน้ และส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วมบรกิารนกัท่องเทีย่ว 

จากการลงพื้นที่พบว่า

       ๑)  ในโครงการทีย่งัไม่สามารถประกวด

ราคาได้ หากเป็นปัญหาที่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา

เพียงรายเดียว ถ้าหากมีความจ�าเป็นที่เร่งด่วนส�าคัญ  

ผู้รับผิดชอบโครงการก็สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เปิดช่องทางเอาไว้ และในการ

ออกแบบก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นั้น ขอให้ใช้หลัก 

อารยสถาปัตย์มาจัดสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  

ทีเ่หมาะสมกบัผู้สูงวัย คนพิการ และอืน่ ๆ  พร้อมทัง้อนรุกัษ์

ความดั่งเดิมของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

      ๒)  การพัฒนาศักยภาพภาคการท่อง

เท่ียวและบริการ ให้จังหวัดมุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ขอให้จังหวัดเลย พิจารณาการเตรียมการ

รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ปริมาณขยะ 

เพิ่มมากข้ึนการปล่อยน�้าเสียลงสู ่ธรรมชาติที่มากขึ้น  

ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน โดยขอให้ 

จัดท�าแผนบริหารจัดการขยะทั้งที่อ�าเภอเมือง และอ�าเภอ

เชียงคาน ให้มีการจัดการท่ีถูกต้องอันจะเป็นแนวทางใน

การด�าเนนิการทีดี่เป็นแบบอย่างไปยงัในพ้ืนทีอ่�าเภออืน่ ๆ  

ต่อไป

      ผลความคบืหน้าของโครงการ/กจิกรรม : 

      กิ จ ก ร ร ม ย ่ อ ย  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร ว ม 

๔๙,๐๐๕,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

      ๑) กิจกรรมก่อสร้างอาคาร วงเงินงบ

ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่างด�าเนินโครงการ/

กิจกรรม เป็นไปตามแผน

      ๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ วงเงินงบ

ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่างด�าเนินโครงการ/

กิจกรรม เป็นไปตามแผน

      ๓)  ก่อสร้างประติมากรรมพญานาค 

วงเงนิงบประมาณ ๑๕,๐๐๕,๐๐๐ บาท อยูร่ะหว่างด�าเนนิ

โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน

      ๔) งานระบบไฟฟ้า วงเงินงบประมาณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป็นไปตามแผน

      ๕)   พลังงานไฟฟ้า Solar Cell วงเงิน 

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู ่ระหว่างด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน

      ๖)   ระบบความปลอดภัย CCTV วงเงิน 

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู ่ระหว่างด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน
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      ๗) ระบบวงจรไหลเวียนน�้า วงเงิน 

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู ่ระหว่างด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน

 ๔.๓  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : การ

พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รวม ๒ โครงการ ได้แก่

   ๔.๓.๑ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติครบวงจร เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

แก่งคุดคู้ จังหวัดเลย โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวของจังหวัด และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเลยมาก 

ยิ่งขึ้น ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติมและมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดียิ่งขึ้น 

       ผลความคืบหน ้าของโครงการ/

กิจกรรม : ปัจจุบันผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผน 

   ๔.๓.๒  โครงการ เ มืองน ่ าอยู ่ ทุ กก ลุ ่ มคน  

เป็นโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพ

มาตรฐานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนา

ศกัยภาพของหน่วยงานบรกิารสขุภาพภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โดยการจดัหาครภุณัฑ์ยานพาหนะ และครภุณัฑ์การแพทย์ 

และกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 

       ผลความคืบหน ้าของโครงการ/

กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างได้ด�าเนินการเป็นที่เรียบร้อย  

ขณะน้ีอยู ่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์โดยบางส่วนได้ 

ส่งมอบแล้ว บางส่วนอยู่ระหว่างการส่งมอบ และพัฒนา

ระบบบรกิารปฐมภูมใิห้มคีณุภาพมาตรฐานภูมภิาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ได้แก่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งท่ีม ี

ราคาต่อหน่วยต�่ากว่า ๑ ล้านบาท ๓๐ รายการ ครุภัณฑ ์

การแพทย์ ๘๐๘ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

ดิจิตอล ๓๘ รายการ และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

บริการสุขภาพ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๒๑ รายการ

 ๔.๔  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : 

โครงการพฒันามีปัญหาพเิศษขนาดใหญ่ รวม ๑ โครงการ 

ได้แก ่

   โครงการพัฒนามีปัญหาพิเศษขนาดใหญ่ ได้แก่ 

โครงการบริหารจัดการลุ ่มน�้าโขง ชี มูล อย่างยั่งยืน  

โดยด�าเนินการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มท่ีชลประทานใน

จังหวัดเลย จ�านวน ๖ โครงการ ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 

การด�าเนินโครงการ 

   ผลความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม :  

ผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน�้า

และเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน (จัดการลุ่มน�้าโขง) ด�าเนินการ 

แล้วเสรจ็ ๓ โครงการ ยงัด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ ๓ โครงการ 

โดยอยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการ 

ด�าเนินงานร้อยละ ๘๔ – ๙๘ เมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติการ 

ซึง่การด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร

ที่วางไว้ เนื่องจากการด�าเนินโครงการจัดหาแหล่งน�้าและ

เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน (จัดการลุ่มน�้าโขง) การด�าเนินงาน

ต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ต้องประชุม

ท�าความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่และพื้นที่บางส่วนต้องรอ

ให้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเข้า

ด�าเนนิการได้ ซึง่กรมชลประทานจะได้เร่งรดัการด�าเนินงาน

ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป 

 ๔.๕  ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย 

   ๔.๕.๑  แนวทางการจัดท�าโครงการและขอรับ

การจัดสรรงบประมาณของทุกส่วนราชการ ให้ค�านึงถึง

หลักการส�าคัญ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งยกระดับรายได้

ของประชาชนในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ประชาชน

ในท้องถิ่น รวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจการที่น�านวัตกรรม

มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในชุมชน โดยน�า

แนวทางประชารัฐมาใช้ในการด�าเนินการด้วย
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   ๔.๕.๒  การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  

ขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินโครงการ  

โดยน�ารายได้ของเกษตรกร/ประชากร จากข้อมลูทีแ่ท้จรงิ

มาวิเคราะห์หาแนวทาง ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 

ให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขและลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

   ๔.๕.๓  การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

ข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส�าคัญในการน�ามา

วิเคราะห์การพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด ส�านักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ควรน�าแนวทางการจัดเก็บ

ข้อมูลให้ตรงตามข้อเท็จจริง ส�าหรับก�าหนดเป้าหมายการ

เพิม่จ�านวนนกัท่องเทีย่ว ขอให้จงัหวดัค�านงึถงึความพร้อม

ของสิง่อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่ว ผูส้งูอายแุละ

ผู้พิการ เช่น สถานที่พัก ห้องน�้า ร้านอาหารเพ่ือรองรับ

ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย

   ๔.๕.๔  การพัฒนาด้านสังคมและยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ขอให้จังหวัดเน้นการผลิต 

และการประกอบอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติควบคุมการผลิตและ

การประกอบอาหาร การขออนุญาตเปิดร้านขายอาหาร 

และให้มีผลบังคับใช้เพื่อลดการล้มป่วยและการเข้ารับการ

รักษาของประชาชน

   ๔.๕.๕  การเสนอขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 

ในปีงบประมาณต่อไป หากมกีารเสนอขอรบั การสนบัสนนุ

งบประมาณ ขอให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้ความส�าคญักบั

การตรวจสอบความพร้อม ของโครงการโดยเฉพาะพื้นที่

ด�าเนนิการเพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้า ในการด�าเนนิการและ

ถูกยกเลิกโครงการตลอดจนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบรายการสามารถด�าเนินการได้ทันที

๕.  ภาคใต้

 ๕.๑  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค :  

การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร รวม ๒ โครงการ  

ได้แก่

   ๕.๑.๑  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน�้า

เพือ่การเกษตร (ก่อสร้างแหล่งน�า้) วงเงนิ ๔๑๐.๖๒๐ ล้านบาท 

โดยมโีครงการชลประทานสรุาษฎร์ธานเีป็นหน่วยด�าเนนิงาน 

ซ่ึงมี โครงการย ่อยที่ด� า เนินการ ในป ีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

       ๑)  โครงการฝายคลองหินปวน ต�าบล

สินปูน อ�าเภอพระแสง วงเงิน ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ยาว ๓๐ เมตร สูง ๒ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง และขุดลอก

หน้าฝายให้เป็นสระเก็บน�้าความจุประมาณ ๑๐,๐๐๐ 

ลบ.ม. จ�านวน ๑ แห่ง โดยมีความก้าวหน้าของโครงการ 

เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบพสัดจุงึท�าให้ต้องมีการ

แก้ไขเอกสารและรายละเอียดรวมถึงระยะเวลาขั้นตอน 

ในการจดัซือ้จดัจ้างเพิม่ขึน้ ท�าให้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง

ล่าช้า แต่ปัจจุบันได้ท�าการประกาศผู ้ชนะและอยู ่ใน

ระหว่างการลงนาม

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : ปัจจุบนัอยูใ่นข้ันตอนปฏบิติังาน ผลงานปัจจบุนั 

มีความคืบหน้า ๗๓% และขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 

เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๒)  โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า

พร้อมระบบส่งน�้าจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนแปลง ส.ป.ก. 

(แปลงรวมชัยบุรี) ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชัยบุรี วงเงิน 

๑๑๗,๑๘๗,๐๐๐ บาท ลักษณะโครงการเป็นการขุดสระ

เก็บน�้าขนาดความจุ ๑.๒ ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างสถานีสูบน�้า

พร้อมระบบท่อส่งน�า้ เพือ่จดัหาแหล่งน�า้สนบัสนนุกจิกรรม

ต่าง ๆ  ของราษฎรทีไ่ด้รับการจัดสรรทีด่นิท�ากนิในเขต ส.ป.ก. 

ความก้าวหน้าของโครงการอยูใ่นระหว่างการจดัซ้ือจัดจ้าง

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : ปัจจุบันติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

ก่อสร้าง ซ่ึงชาวบ้านยังอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง  

มีความจ�าเป็นต้องขยายระยะเวลาปฏิบัติงานและขอกัน 

เงินงบประมาณเหล่ือมปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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      ๓)  โครงการสถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อม

ระบบส่งน�้าบ้านควรสินชัย ต�าบลไทรทอง อ�าเภอชัยบุรี 

วงเงิน ๖๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท ลักษณะโครงการเป็นการขุด

สระเก็บน�้าขนาดความจุ ๑ ล้าน ลบ.ม. ก่อสร้างสถานีสูบ

น�้าพร้อมระบบท่อส่งน�้า เพื่อจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของราษฎรที่ได้รับการจัดสรรท่ีดินท�ากิน

ในเขต ส.ป.ก. 

        ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กจิกรรม : ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนปฏบิตังิาน ผลงานปัจจุบนั 

๙๗% และขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี เพื่อเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      ๔) โครงการฝายคลองกงหนิง ต�าบล 

ท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ วงเงิน ๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ลักษณะโครงการเป ็นการสร ้างฝายทดน�้าคอนกรีต  

เสริมเหล็ก ยาว ๒๕ เมตร สูง ๓ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง และ

ขุดลอกหน้าฝายให้เป็นสระเก็บน�้า ความจุประมาณ 

๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. จ�านวน ๑ แห่ง ความก้าวหน้าของ

โครงการเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบพัสดุท�าให้ต้อง

มีการแก้ไขเอกสารและรายละเอยีดรวมถงึใช้ระยะเวลาข้ัน

ตอนในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึน ท�าให้การจัดซื้อจัดจ้าง

ล่าช้า แต่ปัจจบุนัได้ท�าการประกาศผูช้นะและอยูใ่นขัน้ตอน

การลงนามในสัญญา

        ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%

   ๕.๑.๒ โครงการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร 

(ปรับปรุงท ่อส ่งอ ่างเก็บน�้าบ ้านป ่าแก ระยะท่ี ๓  

ต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง) 

        ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : ด�าเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

๕.๒ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : การเพิ่ม

ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวม ๓ โครงการ 

ได้แก่     

   ๕.๒.๑  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อง

เทีย่วกลางเมอืง (บึงขุนทะเล) โดยส�านักงานโยธาธกิารและ

ผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ลักษณะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว  

๖๐๐ เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังเขื่อน

ป้องกันตล่ิงท่ีด�าเนินการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนในเขตชุมชนเมืองตามแผน

พัฒนาจังหวัดและรองรับนักท่องเที่ยวท้ังในจังหวัดและ

พื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันได้ผู้เสนอราคาต�่าสุดแล้วและอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาและขออนุมัติ

จ้าง ทั้งนี้ โครงการเป็นการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจาก

โครงการงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐

       ผลความคืบหน ้าของโครงการ/

กิจกรรม : โครงการดังกล่าวยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ  

ซึง่มผีลการเบกิจ่ายงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณเบกิจ่าย 

๗,๙๖๒,๘๑๖ บาท คงเหลือ ๓๓,๕๑๐,๑๘๔ บาท  

ยอดเหลอืจากการเบกิจ่ายงบประมาณ ๗,๕๒๗,๐๐๐ บาท 

คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ในส่วนปัญหาอุปสรรคโครงการฯ คือ 

ผูร้บัเหมามคีวามล่าช้าในการด�าเนนิโครงการดงักล่าวท�าให้

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า

   ๕.๒.๒ โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์วิถีไทย หมู่ที่ ๗ ต�าบลในควน อ�าเภอย่านตาขาว 

จั งหวัดตรั ง  เป ็นก ่อสร ้ างอาคารที่ ท� าการระบบ

สาธารณูปโภคแหล่งน�้า สะพาน และปรับปรุงแหล่งน�้า 

       ผลความคืบหน ้าของโครงการ/

กิจกรรม : ไม่ได้ด�าเนินงานตามโครงการเนื่องจากก่อหนี้

ผูกพันไม่ทันภายในก�าหนด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่

ส�านกังบประมาณก�าหนดและคนืงบประมาณตามพระราช

บัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

   ๕.๒.๓  โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการท่องเทีย่ว

ชุมชนและสานพลังประชารัฐและตลาด MICE ซึ่งเป็น

กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (ต้นทาง) หน่วยงาน

ด�าเนินการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งบประมาณ  

๙.๕ ล้านบาท) สาระส�าคัญเป็นการส�ารวจจัดเก็บข้อมูล  

จัดท�าฐานข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน และจัดเก็บใน
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ระบบฐานข้อมูลอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์ จงัหวดัควรบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ภาคใีนการใช้และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้

นกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย และใช้ข้อมลู

เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัด  

รวมทัง้ควรส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัให้มมีาตรฐาน

ในระดับสากล 

       ผลความคืบหน ้าของโครงการ/

กิจกรรม : การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์

ได้หลากหลายถ้ามีการใช้เป็นเครื่องมืออย่างเข้าใจและ

จริงจัง ความต้องการของนักท่องเที่ยวครอบคลุมหลาก

หลายภาคส่วน ถ้าเอาความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็น

ศูนย์กลางของการบูรณาการ ซึง่ยงัไม่ค่อยได้มกีารน�ามาใช้

และด�าเนินการอย่างจริงจัง ในการด�าเนินงานโครงการนี ้

จงึได้เพิม่กจิกรรมให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการและเครอืข่ายได้ท�า

กิจกรรมจริงมีประสบการณ์ด้วยตนเอง เพื่อปรับกรอบ

แนวคิด โดยเพิ่มการปฏิบัติการจริงให้ผู้เข้าร่วมได้วางแผน

จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมทั้งที่พักและอาหารและ

ให้เดินทางจริง มีการวิเคราะห์ น�าเสนอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รบัฟังและให้ความเหน็ กจิกรรมนียั้งอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 

และพบว่ามแีนวโน้มทีน่่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อวธิคีดิ

และการจัดการอย่างมอือาชพีของการท่องเทีย่วโดยชมุชน

 ๕.๓ โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค : การ

พัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

รวม ๒ โครงการ ได้แก่ 

   ๕.๓.๑ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติเพื่อให ้บริการผู ้ป ่วยและผู ้สูงอายุพักฟื ้น 

ในพืน้ทีท่่องเทีย่วระดบัโลกภาคใต้ ๒ สมทุร โดยส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๕๐ ล้านบาท  

เพือ่พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลเกาะสมยุให้เป็นศนูย์กลาง

สุขภาพนานาชาติในการให้บริการผู ้ป่วยและผู้สูงอายุ 

พักฟื ้นในพื้นที่ท ่องเที่ยวระดับโลก และต่อยอดเป็น 

ศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ทันตกรรมพิเศษ  

เชื่อมโยงบริการสุขภาพพักฟื้นผู้ป่วย เส้นทางท่องเที่ยว 

เชิงสุขภาพ สปา และนวดแผนไทย มีความคืบหน้าดังนี้

       ๑) การก่อสร้างอาคาร Maria Hub ๔ 

ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบของโรงพยาบาลเกาะสมุย  

จ�านวน ๑ หลัง พื้นที่ใช้สอยอาคาร ๙,๕๖๒ ตารางเมตร 

งบลงทุน ๑๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 

วงเงิน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ วงเงิน 

๔๑,๖๖๗,๐๐๐ บาท และงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ วงเงิน 

๔๑,๖๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงิน 

๔๑,๖๖๗,๐๐๐ บาท)

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : ครุภัณฑ์ด�าเนินการจัดซื้อส่งมอบและเบิกจ่าย

เรียบร้อยแล้ว อาคาร Marina Hub ๔ ชั้น สัญญาเลขที่ 

๓๓๘/๒๕๖๑ ลงนามในสัญญา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาใน

การก่อสร้าง ๑,๐๐๐ วัน แบ่งงวดงานจ�านวน ๒๔ งวด ก่อ

หนี้ผูกพันได้ในวงเงินทั้งส้ิน ๑๖๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดย 

บรษิทั ฟอร์คอน จ�ากัด เป็นงบผกูพนั ๓ ปี ในส่วน ปี ๒๕๖๑ 

เงนิเบกิจ่ายโอนมาอยูท่ีค่ลงัแล้ว จ�านวน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ด�าเนินการ

อยู่ในงวดที่ ๑ การตอกเสาเข็ม ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ด�าเนิน

การก่อสร้างล่าช้า ๑๔๐ วัน 

       ๒)  การจดัซือ้เตยีงผูป่้วยปรบัด้วยไฟฟ้า 

ชนิดไม ่ต�่ ากว ่ า  ๓ มอเตอร ์  จ� านวน ๒๔ เตียง  

วงเงิน ๒.๑๖๐ ล้านบาท โดยได้มีการส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

         ผลความคืบหน้าของโครงการ/

กิจกรรม : งบด�าเนินงานพัฒนาอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูง

อายุ ด�าเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบลงทุน จัด

ซ้ือครุภณัฑ์ และส่งมอบให้โรงพยาบาลครีีรัฐนคิม เบิกจ่าย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

   ๕.๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน (ต้นทาง) 
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หน่วยด�าเนินการ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริม

อาชีพแก่ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมด้านการตลาด และส่ง

เสรมิผูส้งูอายใุห้มส่ีวนร่วมเป็นมคัคเุทศก์ในการน�าชมแหล่ง

ท่องเทีย่วภายในจงัหวัดสงขลา ซึง่กจิกรรมดงักล่าวมหีน่วย

งานร่วมด�าเนินการหลายหน่วยงานได้แก่ ส�านกังานพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ส�านักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา

         ผลความคืบหน ้ า โครงการ /

กิจกรรม : ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้ด�าเนินการบูรณาการการ

ด�าเนินงานที่นอกเหนือจากการปรับสภาพที่อยู ่อาศัย  

โดยประสานส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงาน/องค์กร อื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล 

ผู้น�าชุมชน อาสาสมัคร รวมถึง สถานประกอบการที่ม ี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน CSR ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ดูแลกลุ่มเป้าหมายด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น มีการมอบเก้าอี้นั่ง

ถ่ายส�าหรับผูสู้งอายตุดิเตยีง รวมถงึการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีน

ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมายพร้อมท้ังมอบเครื่องอุปโภค

บริโภค โดยมีสถานประกอบการที่ด�าเนินการ CSR เป็น 

เจ้าภาพและเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมดูแลกลุ่ม 

เป้าหมายด้วย นอกจากน้ียงัได้ ส่งต่อข้อมลูให้กบัส�านกังาน

พฒันาชมุชนทัง้ในระดบัอ�าเภอและต�าบล เพือ่ร่วมบรูณาการ

แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยกิจกรรม 

ที่ได้ด�าเนินการในปี ๒๕๖๑ ได้แก่

       ๑)  การส�ารวจข้อมลูคนพกิารทกุประเภท

ความพิการ ทั้ง ๗ ประเภทจ�านวนคนพิการ ๒๒,๑๔๒ คน 

ทางการเหน็ ๑,๖๗๑ คน การได้ยนิหรอืสือ่สาร ๔,๔๖๖ คน 

การเคลือ่นไหว ๑๑,๑๓๓ คน จิตใจ ๒,๐๓๕ คน สติปัญญา 

๓,๔๑๖ คน การเรียนรู้ ๔๗๗ คน ออทิสติก ๑๔๗ คน  

       ๒) การส�ารวจข้อมูลคนพิการที่ได้รับ

สวัสดิการทางการแพทย์ คนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ  

ได้รับสวัสดิการทางการแพทย์ครอบคลุมทุกอ�าเภอ

       ๓)  การส�ารวจส่ิงอ�านวยความสะดวก

ในสถานบรกิารทกุแห่งโรงพยาบาลทกุแห่งได้จดัสิง่อ�านวย

ความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน�้า 

ส�าหรับคนพิการ ครบทุกแห่ง

 ๕.๔  ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย 

   ๕.๔.๑  แผนงานโครงการที่จังหวัดรับจัดสรร 

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้สั่งการให้ส่วนราชการ 

ที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการได้ด�าเนินการส�ารวจ 

ความพร้อมของแบบรูปรายการ และขออนุญาตใช้พื้นที ่

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�าเนินการตามหนังสือ 

สัง่การของกระทรวงการคลงั เพือ่เตรยีมความพร้อมจัดซ้ือ

จัดจ้างต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้โครงการด�าเนินการ

ได้เสร็จและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 

เป้าหมาย

   ๕.๔.๒  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการน�้า

เพื่อเกษตร (ก่อสร้างแหล่งน�้า) ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบ

พิจารณาด�าเนินการผลกระทบควรปรับแผนงาน อย่างไร

ก็ตามส่วนกลางได้ทราบข้อขัดข้องในการด�าเนินโครงการ

แล้วและจะได้ช่วยหาแนวทางแก้ไขต่อไป

   ๕.๔.๓  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่อง

เที่ยว ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินงานในส่วนที่

สามารถด�าเนนิการได้ก่อน และก�ากบัดูแลให้แล้วเสรจ็ตาม

สัญญาที่ก�าหนด นอกจากนี้ การด�าเนินการตลาดประชา

รัฐขอให้ร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัด การบริหาร

จดัการ การแบ่งโซน การจดัระเบยีบร้านค้า การบรรจุภณัฑ์ 

เน้นคุณภาพสินค้าที่จ�าหน่าย ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ 

ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ รวมทั้งความเป็นธรรมกับผู้บริโภค 

การสร้างชื่อเสียงให้กับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากขึ้น

   ๕.๔.๔  โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์แหล่งท่องเทีย่ว 

ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบก�ากับดูแลผู้รับจ้าง ด�าเนินการ

ให้แล้วเสร็จตามสัญญาและการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน

ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทัง้ส่งเสรมิ/สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง

กับประชาชนในการใช้ประโยชน์เส้นทางจักรยาน
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   ๕.๔.๕  โครงการพฒันาระบบการดแูลผู้สูงอายุ 

ผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผน จึงเห็นว่าเป็นโครงการ

ที่ดีและเป็นฐานข้อมูลท่ีส�าคัญท่ีสามารถใช้บูรณาการร่วม

กับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ขอให้หน่วยงานได้รับผิดชอบบูรณาการร่วมกับส�านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการ

ด�าเนินงานเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

๖.  ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาค

ประชาชน

 ๖.๑  การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 

   ๑)  ควรให้จังหวัดเป็นจังหวัดส่งเสริมการผลิต 

ไม้ผลเศรษฐกิจได้ หากมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต 

เช่น คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแล้ว จะท�าให้

จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น

   ๒)  หน่วยงานภาครัฐต้องดูแลเกษตรกรในเรื่อง

รายได้ของผลผลิตทางเกษตร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

เกษตรกรกระตือรือร้นในการเพิ่มผลผลิตรวมท้ังสร้าง

ผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพ และการจัดหาตลาดให้กับ

เกษตรกร

   ๓)  ควรมีการจัดอบรมบุคลากรให ้ เข ้าถึง

เทคโนโลยเีครือ่งจักรกลการเกษตร รวมทัง้ การท�างานเป็น

ทีม และจะต้องปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติให้เป็นการท�าอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

   ๔)  รฐับาลควรหาแนวทางสนบัสนุนงบประมาณ

ในการลงทุนให้เพียงพอแก่เกษตรกร การประกันราคา

ผลผลิตหลัก ๆ เช่น ข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ  

และให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

   ๕)  ควรจัดแหล่งน�้าให้เพียงพอใช้ในการเกษตร 

เช่น สร้างฝายเสริมน�า้และซ่อมบ�ารงุให้มนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอ/

ประกันสินค้าการเกษตร อบรมให้ความรู้เกษตรกร และ

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้โดยผู้รับผิดชอบติดตาม 

เร่งรัด โครงการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน

   ๖)  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบ

อาชีพภาคการเกษตร และสินค้าภาคเกษตรเป็นรายได้หลกั

ของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนผู้ประกอบการ

ด้านเกษตรอินทรีย์ไม่ให้มีสารตกค้างในสินค้ารวมทั้ง 

พัฒนาด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เพื่อให้

สินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วที่สุด

   ๗)  การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ซึ่งมี

กระบวนการครบถ้วนตั้งแต่ต้นทาง (การผลิต) จนถึง 

ปลายทาง (กระบวนการจ�าหน่าย) ซ่ึงมีการเช่ือมโยง 

ทุกภาคส่วน ในภาคราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

โดยเน้นเรื่อง “การตลาดน�าการผลิต” ทั้งนี้ ส่ิงที่ต้อง

ตระหนกัคือมาตรการป้องกันภัยจากธรรมชาติซ่ึงมผีลกระทบ

ต่อเกษตรกร นอกจากนี้ยังต้องหามาตรการเยียวยา

เกษตรกรที่มีการท�าการเกษตรในพื้นที่ซึ่งไมม่ีเอกสารสทิธิ์ 

ท�าให้ขาดโอกาสในการได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน 

ผลผลิตนั้นๆ

   ๘)  ควรส่งเสริมในรูปแบบการปรับเปลี่ยน

แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

การเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี 

ผสมผสานภูมิปัญญา การสร้างอาหารปลอดภัยและลด 

การใช้สารเคมีทีอ่นัตราย การใช้ระบบสหกรณ์อย่างจรงิจงั 

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

   ๙)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

อื่น ๆ ควรด�าเนินการส ่งเสริม สนับสนุนการผลิต 

ให้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเมล็ดพันธุ์และการชลประทาน  

ในส่วนสินค้าการเกษตรไตรภาคีที่ผลิตจนล้นตลาด เช่น 

ยางพารา ข้าว การแก้ไขควรใช้ระบบโซนนิ่ง การผลิตแบบ

แปลงใหญ่ รัฐต้องช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรในการ

จ�าหน่าย จะท�าให้สินค้าที่ผลิตขึ้นมามีตลาดจ�าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

   ๑๐)  การ เพิ่ ม ศักยภาพภาคการ เกษตร

กระบวนการด�าเนินงานจะต้องมีความต่อเนื่องและ 

ก�าชับให้ทุกส่วนราชการมีส่วนในการปรับยกระดับ เข้าใจ
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พื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรชัดเจน เข้าถึง

และต้องช่วยกันพัฒนา

   ๑๑)  ควรให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่

ให้ทั่วถึง เช่น การเลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ การท�านาแปลง

ใหญ่ และควรจัดหาทุนให้เกษตรกรรายย่อยให้เพียงพอ 

โดยเฉพาะ SME ต่าง ๆ รวมทั้งควรให้เกษตรกรรวมกลุ่ม

เป็นสหกรณ์ ตดัพ่อค้าคนกลางออกไปและให้ก�าหนดราคา 

เองได้

   ๑๒)  ประเด็นที่ควรเร่งรัดด�าเนินการ ได้แก่  

การควบคุมปริมาณและคุณภาพของพืชเศรษฐกิจ  

การส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ การสร้างความเชื่อมั่น 

แก่ผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร การควบคุมสารเคมี

การเกษตร การควบคุมสภาพแวดล้อมในพื้นที่การเกษตร 

ส่งเสริมการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การเกษตร

ขนาดเล็ก พฒันาเกษตรกรโดยเน้นวชิาการและเทคโนโลยี

การเกษตรสมัยใหม่ และแสวงหาตลาด การขายในระบบ

ออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลแผนที่เชิงเกษตรให้รับรู้อย่าง

กว้างขวาง

   ๑๓)  การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร คือ  

การรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างยัง่ยนืและมัน่คงในรปูแบบ

สหกรณ์จัดหาตลาดให้เกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร และ 

ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงกับ

ความต้องการของตลาด

   ๑๔)  สินค้าเกษตรควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง

เฉพาะพืช มีหน้าท่ีบริหารจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับพืช 

ที่รับผิดชอบตั้งแต่การวิจัยพัฒนาพันธุ ์โดยก�าหนดการ 

ปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม การดูแลรักษา การใช้ปัจจัย

การผลิต การดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศ การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

เพือ่ความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบ้รโิภคและสิง่แวดล้อม 

พืชผักที่ไม่มีสารพิษอันตรายเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 

และยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร  

และช่วยลดการเจบ็ป่วยจากโรคร้ายแรงได้ เป็นการช่วยลด

งบประมาณด้านสาธารณสุข

   ๑๕)  ควรมีการเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร

ด้านคุณภาพ Thai-Gap เพิ่ม IG ของสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น 

เน้นการตลาดต่างประเทศท�าให้สินค้ามีมูลค่าสูงแปรรูป

เพิ่มมูลค่าผลผลิต จัดหาตลาดการของแต่ละจังหวัด  

ส่งเสรมิพชืเกษตรให้มมีลูค่าสงูและเป็นทีต้่องการของตลาด

 ๖.๒  การเพ่ิมศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร

   ๑)  เห็นด ้วย ในการพัฒนาปรับปรุงและ 

จัดระบบการบริหารจัดการให ้มีประสิทธิภาพและ 

มีคุณภาพจะช่วยให้เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยว 

และบริการ แต่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการ

ประชาสัมพันธ์

   ๒)  การเพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวและบริการ

ต้องค�านงึถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว ซึง่เป็นปัจจัย

หนึ่งท่ีท�าให้เพ่ิมจ�านวนนักท่องเท่ียว และเน้นเร่ืองการให้

บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ

   ๓)  รฐับาลควรสนับสนนุงบประมาณให้เพยีงพอ 

โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาม ี

ส่วนร่วม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตาม 

ตรวจสอบอย่างจริงจังกับการใช้จ่ายงบประมาณในการ

พัฒนาแต่ละปีงบประมาณจนกว่าจะเข้มแข็งช่วยเหลือ 

ตัวเองได้ 

   ๔)  การจัดฝ ึกอบรมให ้แก ่ประชาชนและ 

ผู้ประกอบการในการให้บริการที่ดี สะอาด และมีระเบียบ 

โดยหน่วยงานด้านการท่องเทีย่ว ก�ากบั ตดิตาม บูรณาการ

กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   ๕)  รัฐบาลควรพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้คงอยู ่ยาวนาน รวมท้ัง พัฒนาเส้นทางไปสู ่แหล่ง 

ท่องเที่ยวให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย

   ๖)  การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวส่งผล 

ต่อรายได้ที่สร้างคุณค่าทางสังคมและชุมชน การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียวควบคู ่กับการบริการท่ีดีเป็นส่ิงจ�าเป็น 

อย่างยิ่ง และเป็นกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ที่สอดรับ 

กับบริบทของชุมชน



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   33

   ๗)  ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ  

ทั่วประเทศ และเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านการ

จัดการท่องเที่ยวและด้านบริการ

   ๘)  ควรเพิ่มศักยภาพจัดหาแหล่งท่องเที่ยว 

ตามธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มากยิ่งข้ึนจัดเจ้าหน้าที่

ต�ารวจท่องเที่ยวอยู่ประจ�าจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ 

เพียงพอ ควบคุมรถทัวร์ ไกด์ ให้อยู่ในระเบียบและรักษา

ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

   ๙) การท ่องเ ท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ ์ม ี

หลากหลายแบบ เช ่น การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอื่นๆ ท�าให้เศรษฐกิจดีข้ึน  

สิ่งที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวคือเรื่องการ

คมนาคมทางอากาศ จะท�าให้ประหยัดเวลาและมีเวลา 

ท่องเที่ยวในพื้นท่ีมากข้ึน รวมท้ังอ�านวยความสะดวก 

และดูแลความปลอดภัยการปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นเป็น 

“เจ้าบ้านที่ดี”

   ๑๐) เน้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความ

ปลอดภัยและบริการระดับสากล เน ้นเอกลักษณ ์

และวัฒนธรรมไทยควบคู ่กับการอนุรักษ ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และส่งเสรมิการตลาดท่องเทีย่วเชิงรกุเพือ่ดงึดดู

นักท่องเที่ยว

   ๑๑)  การให้ท้องถิ่นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

อย่างจริงจัง ภาครัฐควรส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณ 

ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเผยแพร่ในเรื่อง 

ของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน ให้จังหวัดจัดท�าแพ็กเกจ

ในเส้นทางการท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้ในการเตรียม

ความพร้อมสร้างมาตรฐานให้พื้นท่ีสร้างมัคคุเทศก์น้อย 

หรือมัคคุเทศก์ของชุมชน เป็นต้น

   ๑๒)  ด้านการคมนาคมทัง้ทางอากาศและถนน

ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน ด้านสถานท่ีท่องเท่ียว ควรท�าให้ม ี

ความน่าสนใจ สะอาดปลอดภัย ด้านบุคลากร ควรมี 

ความรู ้ความสามารถและมีความเข้าใจ ในส่วนด้าน

วัฒนธรรม วิถีชีวิตและอื่นๆ และควรส่งเสริมให้ประชาชน

สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้

   ๑๓)  ขจดัคนน�าเทีย่ว (Guide) ทีไ่ม่มใีบอนญุาต

ประกอบการให้หมดไป เพื่อคนน�าเที่ยวของไทยจะได้มี

อาชีพที่มั่งคงต่อไป และจัดระเบียบพื้นที่ให้นักท่องเที่ยว 

มีความปลอดภัยสะดวกในการเดินทางไปทุกแห่งรวมถึง 

ปรับค่าบริการให้เป็นธรรมท้ังชาวไทยและนักท่องเที่ยว 

ต่างชาติให้เหมือนกัน

   ๑๔) รัฐควรมีการวางแผนสร้างและพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ขนาดใหญ่ กระจายตามจังหวัดต่างๆ 

ทั่วภูมิภาค เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่าง 

หลากหลายควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 ๖.๓  ด้านการพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

   ๑)  การยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีประสิทธิภาพนั้น ความเป็นอยู ่ของคนในสังคม 

ต้องมีความพร้อม มีความพอเพียง รวมทั้ง การร่วมมือกัน

ในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของสังคม

   ๒)  การยกระดับคุณภาพน�้าประปาชุมชนควร

ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพสากล 

ในระดับเดียวกันทั้งหมด

   ๓)  พ้ืนฐานความอบอุ่นของครอบครัวและ

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดี จึงจะท�าให้ครอบครัวมีความ

แขง็แรงซ่ึงจะมผีลไปสู่การยกระดับของสังคมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

   ๔)  ควรจัดท�าแผนหรือโครงการต่าง ๆ ในการ

ส�ารวจความต้องการของประชาชน หาวิธีการเพิ่มรายได ้

ให้แก่ประชาชน เช่น การฝึกอาชพี (ให้ทนุด�าเนนิการ) และ

ปลูกจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

   ๕)  จังหวัดควรพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการ

เกษตรให้มีความทันสมัยเป็นสากล การผลิตอาหารสินค้า

เกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสินค้าโลก

   ๖)  ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู ่ยุคสังคมผู้สูงอายุ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ความส�าคญัด้านสาธารณสุข ในการดแูล

สุขภาพ การเข้าร่วมกจิกรรมของชมุชน ตลอดทัง้การด�ารง
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ชีพด้วยความสุขกายสุขใจ ทั้งนี้ภาคส่วนต่างๆ ต้องไปร่วม

และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน กรณีด้านสิ่งแวดล้อม  

การฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็น

แหล่งต้นน�้าไหลตลอดปี ขณะเดียวกันปัญหาส่ิงแวดล้อม

ใกล้ตัวคือปัญหาขยะมูลฝอยท่ีจะต้องมีการให้ความรู ้ 

แก่ชุมชนและสร้างจิตส�านึกร่วมกันแก้ปัญหาจากทุก 

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

   ๗)  ครอบครวั สถาบันการศกึษา สถานทีท่�างาน 

สถานที่สาธารณะ จะต้องแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 

ร่วมมือกันทกุฝ่าย ต้องมเีป้าหมายร่วมกันว่าต้องการสงัคม

และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

   ๘)  การพัฒนาการศึกษาของประชาชน ท�าให้

สงัคมน่าอยูม่คุีณภาพชวีติทีด่ ีนอกจากนีย้งัท�าให้ประชาชน

มีช่องทางท�ามาหากินท�าให้เศรษฐกิจมีความเป็นไปได้ 

ด้วยดี 

   ๙)  ปรับปรุงค่าแรงให้เหมาะสมแต่ละจังหวัด 

ซึง่มีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากนัและควรให้จดัสวสัดกิารกบัแรงงาน

ให้เหมาะสมเพียงพอ จัดที่พักและมีสวัสดิการด้านสุขภาพ

อนามัยต่างๆ ด้วย

   ๑๐)  เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาที่เน้น 

การดูแลผู ้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู ้ ท่ีมีรายได้น้อย  

คนพิการ คนเร่รอน ผู้สูงวัย ผู้ป่วยในครัวเรือน เป็นต้น  

แต ่ควรเพิ่มกลุ ่มเป ้าหมายผู ้ป ่วยทางจิต ผู ้พ ้นโทษ 

จากเรือนจ�า และสมาชิกครอบครัวแตกแยก เป็นต้น 

ส�าหรับนโยบายอื่นๆ ท่ีควรเร่งรัด ได้แก่ การจัดการขยะ 

การปราบปรามการทุจริต ยาเสพติด การดูแลสัตว์เลี้ยง

จรจัด การพนัน การเสริมสร้างวินัยจราจร การลดปัญหา

อาชญากรรมของเยาวชนและวัยรุ ่น การประกันสังคม  

และคุ้มครองผู้บริโภค

   ๑๑) ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะพัฒ น าคุณภ าพชี วิ ต 

ให้สอดคล้องกับรายได้ของชุมชน/ครอบครัว โดยเน้น 

ให้เกิดเศรษฐกิจครัวเรือนที่สามารถเลี้ยงชีพของตัวเองได้ 

โดยไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การก�าจัดขยะ  

การลดใช้สารเคมีในพืชผัก

   ๑๒)  ควรต้องมีการแก้ไขการจัดการเรื่อง

การเกษตรท่ีปลอดภยัให้คนบริโภคอาหารปลอดภยัจะช่วย

ให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

   ๑๓)  ในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาด้านนี้ มุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม โครงการต่างๆ  

ท่ีถูกบรรจุเข้าไปในส่วนใหญ่เป็นเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน  

เช่น ถนน สระ คลอง อื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็น

เพียงโครงการส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกบรรจุเข้าไป มิติด้าน 

ส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องส�าคัญมากในการพัฒนาสังคมให้มี

คณุธรรมให้สังคมได้มสุีข จึงจะสามารถน�ามาต่อยอดในการ

พัฒนามิติอื่นได้

   ๑๔)  คุณภาพชีวิต ต้องสมศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ส่วนด้านการรักษาพยาบาลต้องได้รับการบริการ

เวชภัณฑ์ที่ดีและสิ่งแวดล้อมควรส่งเสริมให้ประชาชนมี

จิตส�านึก

 ๖.๔  การเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า 

การลงทุน และ/หรือ โครงการพัฒนา

   ๑) เห็ นด ้ วย  ในการ เ พ่ิมศั กยภาพภาค

อตุสาหกรรม การค้า การลงทนุฯ เพราะเป็นการเพิม่มูลค่า

จากผลผลิตทางด้านการเกษตร ซ่ึงเป็นผลผลิตส่วนใหญ่

ของจังหวัดเป็นการแปรรูปผลผลิตควรได้รับการพัฒนา 

ทางด้านการแปรรูปให้มีคุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ

สิ่งส�าคัญคือการตลาดที่จะต้องหาวิธีการและช่องทาง

กระจายสนิค้าไปสูผู่บ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยระบบ IT

   ๒)  ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน  

จะต้องมีผลผลิตมาจากความพร้อมและความเข้มแข็งของ

สงัคมและชมุชน โครงการต่าง ๆ  ทีจ่ะสามารถเข้าถงึชุมชน

ได้อย่างแท้จริง 

   ๓)  อุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว) เป็นวัตถุดิบ

ท่ีผลิตได้ในจังหวัด ขณะนี้ปลายน�้าอยู่ท่ีโรงสีข้าวยังไม่

สามารถก้าวข้ามก�าแพงนี้ได้ ชาวนาต้องผูกติดวิถีกับโรงสี

ข้าวยงัไม่สามารถมข้ีาวถุงท่ีผลิตจากองค์กรชาวเกษตรแล้ว

จ�าหน่ายไปสู่ตลาดกว้างทั่วประเทศ
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   ๔)  ควรที่จะมีนโยบายการท�าอุตสาหกรรม 

เพือ่การเกษตร หมายถึง การสนบัสนนุเร่ืองการเกษตรเป็น

หลักและต่อด้วยการท�าอุตสาหกรรมการเกษตร ภาครัฐ

จ�าเป็นต้องใช้นโยบายทางด้านการคลังเพื่อการลงทุนใน

ระดบัรากหญ้าในโครงการต่าง ๆ  เพือ่เป็นการสร้างฐานราก

และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย การเป็นครัวโลก 

   ๕)  จังหวัดควรสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบ 

การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ และควรเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันทั้งภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 

ให้มาก รวมทั้งให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน OTOP  

มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างสมดุล การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสินค้า การเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับ 

สินค้าและหาทางยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่ SMEs  

อย่างยั่งยืน

   ๖)  การเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า 

และการลงทุน จ�าเป็นต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานใช้

เทคโนโลยเีพิม่ผลผลติและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 

การเพิม่ศกัยภาพด้านการค้าลดทอนพ่อค้าคนกลางลดช่อง

ว่างนายทุน การลงทุนควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุน

   ๗)  การพัฒนาและการลงทุนควรกระจาย 

ลงไปถึงต�าบล เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งนี้ 

ต้องมีการจัดท�าแผนงานโครงการที่ชัดเจน เป็นไปได้ โดย

มีทางราชการช่วยสนับสนุน

   ๘)  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีภาคอุตสาหกรรม

การเกษตร การค้า การลงทุนมากข้ึน โดยการสนบัสนนุจาก

จงัหวดั ความร่วมมอืจากภาคเอกชน เกษตรกร ท�าให้ราคา

ผลผลิตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา นอกจากนี้ยัง 

เห็นว่าการค้าขายชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นอีก

แนวทางที่จะเพิ่มศักยภาพการค้าที่จังหวัดมีการเชื่อม 

เส้นทางเศรษฐกิจผ่านจังหวัดต่างๆ สู่เมืองชายแดน

   ๙)  ควรก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัตงิานของ

ภาครัฐ โดยมีหลักการเปล่ียนแปลงในเร่ืองคิดใหม่ท�าใหม่ 

มอบอ�านาจให้ประชาชนแข่งขันบริการขับเคลื่อนด้วย

ภารกิจมากกว่ากฎระเบียบ

   ๑๐)  ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  

ต้องให้ประชาชนในพื้นที่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อการลงทุนและพัฒนา

   ๑๑)  การสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามามากมาย

ในพื้นที่แต่มีข้อจ�ากัดทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมาย 

เกี่ยวกับผังเมือง เป็นต้น 

   ๑๒) ควรยกระดับอุตสาหกรรมที่เป ็นมิตร 

สิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ด้านนวัตกรรมและในด้านการลงทุน

ควรต้องพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เช่น ต้องตัด 

ถนนสายใหม่ เพื่อรองรับความเจริญที่ก�าลังขยายตัว 

เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านที่อยู่อาศัย และการลงทุน

 ๖.๕  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการประจำาปีของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด และการ

บริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

   ๑)  ควรมีการประสานงานในกระบวนการ

ท�างานตั้งแต่การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

รวมท้ัง แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 

   ๒)  แผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ

แผนปฏบิติัการประจ�าปีบางเร่ืองไม่ได้ปฏิบติัตามแผนงาน/

โครงการ หรือปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้

   ๓)  ส่ิงท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขคือเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่ขาดความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของแผนและโครงการ 

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การด�าเนินการตามแผนไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมท้ังขาดการท�างานแบบทีมใน

เชิงบูรณาการ 

   ๔)  การด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุม่จงัหวดั ให้ทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องให้ผูแ้ทนประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม
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   ๕)  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรมุ้งเน้น

พัฒนาด ้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของกลุม่จงัหวดัน�าไปสูก่ารลงทนุของภาคเอกชน สร้างรายได้

และประโยชน์ร่วมกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่ม

จังหวัดโครงการพัฒนาของแต่ละจังหวัดควรเชื่อมโยงกัน

   ๖)  การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เป็นการวางแผนระยะยาว โดยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน

และภายนอก แผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี แต่ละหน่วยงาน

ต้องน�าแผนพัฒนามาสูก่ารปฏบิติัให้สอดรบักบัสถานการณ์

   ๗)  แผนงาน/โครงการ และผลการด�าเนินงาน

ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ หากพิจารณาในส่วนแผนงาน/

โครงการ ทีจ่งัหวดัเสนอก็จะมท้ัีงเร่ืองการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุน การส่งเสริมและ 

เพิม่ศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ เช่น เรือ่งแหล่งน�า้

เพื่อการเกษตร การเพิ่มศักยภาพและการเสริมสร้างองค์

ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพการ

ท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทศิทางการพฒันาภาคเหนอืตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่ก�าหนดให้จังหวัดเพชรบูรณ์

อยู ่ในกลุ ่มเป้าหมายในเร่ืองเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

   ๘)  การพัฒนาภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

ของโลกจะมีผลกระทบต ่อการพัฒนาของประเทศ 

ในอนาคต ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องปรบัตัวหันมาทบทวน

กระบวนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเอง และมีภูมิคุ้มกัน

มากกว่านี้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ๙)  ควรมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

ควรริเร่ิมในลักษณะเป็นโครงการน�าร่องร่วมกันอย่างน้อย 

ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณแต่ละหน่วย โดยสลับกันเป็น

เจ้าภาพของแต่ละโครงการบูรณาการ

   ๑๐)  ในแต่ละปีงบประมาณจงัหวดั กลุม่จงัหวดั 

จะเป็นผู้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแต่ละด้านซึ่งจะ

ต้องพัฒนาไปในแนวทางเดยีวกนัสอดคล้องกนั มคีวามเป็น

ไปได้ และมีผลส�าเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนและงบประมาณ

ที่ได้รับ

   ๑๑)  การประสานงานในภาครัฐและภาค

เอกชนยังน้อยและยังไม่เพิ่มขึ้นส่วนงบประมาณในระดับ

จังหวัดยังน้อยส่วนกลุ่มจังหวัดยังไม่มองในภาพรวมของ

กลุ่มจังหวัด

   ๑๒)  แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางที่เหมาะ

สมทั้งในส่วนของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด การบริหารงบ

ประมาณจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

   ๑๓)  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่

ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แต่งบประมาณมีไม่

เพียงพอที่จะท�าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ในเวลาอัน

เหมาะสมในขณะเดยีวกนัการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณเป็น

ไปได้ช้าเนือ่งจากระบบและระเบยีบต่าง ๆ  ของทางราชการ

ที่ไม่เอื้อให้เบิกจ่ายได้รวดเร็ว

   ๑๔)  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ภาคประชาชนเหน็

ว ่ า ได ้ รั บการพัฒนาแผนพัฒนาจั งหวั ดดี ขึ้ นกว ่ า 

แต่ก่อนมาก โครงการเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่

ประชาชนมากขึน้แต่มปัีญหาหลักในการขบัเคลือ่นเรือ่งการ

ขออนญุาตใช้พ้ืนทีใ่นเขตป่า ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาทีต้่องหา

ทางออกอย่างเร่งด่วน Big Data เป็นอีกเร่ืองที่เป็นเรื่อง

ส�าคัญในการจัดท�าแผนโครงการต่าง ๆ ที่จะท�าได้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหางานจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ 

ก�าหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจ

หน้าที่เร่งรัดติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของ

กลุม่จงัหวดั รวมทัง้การบรหิารงานงบประมาณจงัหวดัและ

งบประมาณกลุม่จังหวดั รายงานผลต่อ (ก.น.จ.) อย่างน้อย

ปีละสองครั้ง

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�านกันายกรฐัมนตรแีละ

กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดท�าแผนการตรวจติดตาม

และประเมนิผลการด�าเนนิงาน จ�านวน ๒ ครัง้ ส�านักนายก

รฐัมนตร ีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยตรวจตดิตาม 

จ�านวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย

 ๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความ 

รับผิดชอบของกระทรวงที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ที่ได ้รับการคัดเลือกจาก

กระทรวงมหาดไทยจ�านวน ๖ ภาค ๕ แนวทาง/โครงการ 

ประกอบด้วย ๑) แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม 

การค้าและการลงทุน ๒) แนวทางเพิ่มศักยภาพภาค

การเกษตร ๓) แนวทางเพิม่ศกัยภาพภาคการท่องเทีย่วและ

บรกิาร ๔) แนวทางพฒันาด้านสงัคมยกระดบัคณุภาพชวีติ

และสิ่งแวดล้อม ๕) โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ รวม 

๒๙ กิจกรรม

 ๒. ผลการด�าเนินการและผลการเบิกจ่ายงบ

ประมาณตามแผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ในส่วนที่จังหวัด/กลุ ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบ

ประมาณ

 ๓.  ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

 ๔. ข ้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ /ข ้อเสนอแนะเชิง

นโยบายจากการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความ 

รับผิดชอบของกระทรวงท่ีอยู่ภายใต้ แผนงานบูรณาการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ และการด�าเนินการและผลการ 

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปรายละเอียดผลการตรวจราชการได้ดังนี้
 ๑. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมใน 

ความรับผิดชอบของกระทรวงที่อยู ่ภายใต้แผนงาน 

บรูณาการเสรมิสร้างความเข้มแข็งฯ ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

จากกระทรวงมหาดไทยจำานวน ๖ ภาค ๕ แนวทาง/

โครงการ ประกอบด้วย

  ๑.๑ ภาคกลาง

   (๑) แนวทาง เ พ่ิ มศั ก ยภาพภาค

อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

    (๑.๑)    โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรม

การค้าและการลงทุน (ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ราชบุรี )  ด� า เนินโครงการแล ้ว เสร็จ งบประมาณ 

๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท

    (๑.๒)   โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรม 

การค้า และการลงทุน (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงสมุทรสาคร) กิจกรรม : การก่อสร้างศูนย์

บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service ต�าบล โคกขาม 

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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   (๒) แนวทาง เพิ่ ม ศั ก ยภาพภาค

การเกษตร

     (๒.๑) โครงการเกษตรแปลงใหญ่ 

(ชลประทานอ่างทอง) กิจกรรม : โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อสนับสนุนการผลิต,โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    (๒.๒)  โครงการพฒันาเกษตรแปลง

ใหญ่ (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร) กิจกรรม : 

ก่อสร้างและปรับปรุงทางและสะพานพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ ๓๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

   (๓)  แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการ

ท่องเที่ยวและบริการ

    (๓.๑)  โครงการพัฒนาและฟื้นฟู

แหล่งท่องเทีย่วและโครงสร้างพืน้ฐานรองรบัการท่องเทีย่ว

เชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต (ศูนย์ศึกษา

วิธีการฟื ้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริจังหวัดราชบุรี) อยู ่ระหว่างด�าเนินการ  

งบประมาณ ๑๘,๓๔๑,๐๐๐ บาท

    (๓.๒)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ินเิวศน์ และอนรุกัษ์ (ส�านกังาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี) พัฒนาฟื ้นฟ ู

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมปรบัปรงุภูมทิศัน์บริเวณพืน้ทีอ่ทุยานเขาง ูจงัหวดัราชบุรี 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    (๓.๓)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์ และอนุรักษ์ (กรมการ

พัฒนาชุมชน) กจิกรรม : การด�าเนนิการสานพลงัประชารฐั

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจ 

รวบรวมเช่ือมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนภาคกลาง อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๙,๔๔๕,๖๐๐ บาท

    (๓.๔)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

เชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

งบประมาณจ�านวน ๔๙๖,๙๒๐ บาท

    (๓.๕)  โครงการสานพลังประชารฐั

พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมช่องทาง 

การตลาดการท่องเที่ยว และด�าเนินการขยายผลและ 

ติดตามการด�าเนินงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  

กิจกรรมที่ ๑ : การด�าเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด

การท่องเที่ยวภาคกลาง ยังไม่ด�าเนินการ งบประมาณ 

๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท กจิกรรมท่ี ๒ : การด�าเนินการขยายผล 

และติดตามการด�าเนินงานภาคกลาง ยังไม่ด�าเนินการ  

งบประมาณ ๓๐,๕๔๕,๔๐๐ บาท

    (๓.๖)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ

สันทนาการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กิจกรรม : 

พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและความเป็นอยูข่องชุมชน

ภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา เทศบาลต�าบลเจ้าส�าราญ 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่ด�าเนินการ  

งบประมาณ ๕๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท

    (๓.๗)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์ และอนุรักษ์ (กรมการ

พัฒนาชุมชน) การด�าเนินการสานพลังประชารัฐพัฒนา 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม 

เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ  

งบประมาณ ๙,๔๔๕,๖๐๐ บาท

    (๓.๘)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์ และอนุรักษ์ (กรมการ

พฒันาชมุชน) การด�าเนนิการสานพลงัประชารฐัพฒันาการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความรู ้ความเข้าใจ รวบรวม 

เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

ภาคกลาง จังหวดัสมทุรสงคราม ด�าเนนิโครงการแล้วเสรจ็ 

งบประมาณ ๙,๔๔๕,๖๐๐ บาท
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    (๓.๙)  โครงการพฒันาและส่งเสรมิ

การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ 

สันทนการ กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

และโครงสร้างพืน้ฐาน รองรบัการท่องเทีย่วเชงิประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ (พัฒนาทางหลวง

หมายเลข ๓๔๒๓ ตอน สมุทรสาคร – โคกขาม) (แขวง

ทางหลวงสมุทรสาคร) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๒๓,๗๙๒,๐๐๐ บาท กจิกรรมท่ี ๒ : พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ (อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร)  

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ ๑๒,๖๔๔,๘๕๕.๑๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ด ้านการประมง  

ศูนย ์แสดงพันธุ ์สัตว ์น�้า (Aquarium) สมุทรสาคร  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๔๗,๕๐๗,๕๔๙ บาท 

   (๔)  แนวทางพัฒนาด้านสังคมยก

ระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

    (๔.๑)  โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนา

คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ไม่สามารถด�าเนิน

การได้ เนื่องจาก สตง. ท้วงติงเรื่องด�าเนินการในบ้านของ

เอกชน ผิดหลักการน�างบไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์  

งบประมาณ ๓๙,๖๓๓,๐๐๐ บาท

    (๔.๒) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม (ส�านกังานโยธาธกิาร

และผังเมืองจังหวัดราชบุรี) กิจกรรมที่ ๑ : ก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณหน้าวัดสมถะ ต�าบล 

บางโตนด อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๑๖,๔๖๔,๐๐๐ บาท กิจกรรม 

ที่ ๒ : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณ 

ท่าราบ (ช่วงที่ ๒) อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด�าเนิน

โครงการแล้วเสร็จ งบประมาณ ๖,๒๗๒,๐๐๐ บาท

    (๔.๓) โครงการพัฒนาสังคมและ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนสร้างฐานความรู้และ

ทักษะอาชีพในโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริ 

(โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จังหวัดราชบุรี) อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ : สอนและ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส (วิทยาลัย

การอาชีพบ้านโป่ง) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๑,๐๑๖,๓๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาทักษะชีวิตเด็ก

และเยาวชน (ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดราชบุรี) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๑,๖๘๐,๙๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคง

และปลอดภัยในชีวิต (ส�านักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และต�ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี) 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๒,๗๑๙,๐๐๐ บาท 

    (๔.๔) โครงการพัฒนาสังคมและ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ศึกษาธิการจังหวัด

ราชบุรี) ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย 

ในสถานศึกษา อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    (๔.๕)  โครงการพัฒนาสังคม และ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 

กิจกรรมที่ ๑ :  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมิูภาค

กลาง (การจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์: กล้องถ่ายภาพ 

จอประสาทตา โรงพยาบาลสมุทรสาคร) ด�าเนินโครงการ

แล้วเสร็จ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ :  พฒันาศกัยภาพการให้บรกิารตรวจรกัษา

และการผ่าตัดระดับสูงในโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด  

(โรงพยาบาลสมทุรสาคร) ด�าเนนิการแล้วเสร็จ งบประมาณ 

๔๙,๐๘๖,๐๐๐ บาท

   (๕)  โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

    โครงการการขยายและพัฒนา

ตลาดทะเลไทยสู่ศูนย์แสดงสินค้าและบริการด้านอาหาร

ครบวงจร (ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร) ยังไม่

ด�าเนินการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๒  ภาคใต้

   (๑)  แนวทางพฒันาด้านสงัคม ยกระดบั

คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
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    (๑.๑)  โครงการวถีิการด�าเนนิชวิีต

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (กรมการพฒันาชมุชน) 

กิจกรรม : การขยายผลการปฏิบัติน�าไปสู่วิถีชุมชนอย่าง

ยัง่ยนื ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานแก้วกิฤตพฒันาวิถชีมุชนคนพอ

เพียงสู่นครศรี ๔.๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ด�าเนิน

การ งบประมาณ ๑๘๑,๐๙๘,๔๐๐ บาท

    (๑.๒)  โครงการส่งเสรมิ และพฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคน

ยากจน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กิจกรรม : เพิ่ม

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคน

ยากจน ก่อสร้างศนูย์นนัทนาการผูส้งูอายแุละพฒันาอาชพี 

เทศบาลเมืองสตลู อ�าเภอเมืองสตูล จงัหวดัสตลู อยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๒๕,๗๙๔,๕๐๐ บาท

    (๑.๓)  โครงการส ่ ง เ สริ มและ

พัฒนาการศึกษา (กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) 

กิจกรรม : สร้างศูนย์การเรียนรู้ อุทยานการเรียนรู้ TK 

PARK เทศบาลเมืองสตูล อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๓  ภาคใต้ชายแดน

   (๑)  แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

    โครงสร้างส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) กิจกรรม : ส ่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐาน ก่อสร้างสถานีขนส่งอ�าเภอเบตง เทศบาล 

เมอืงเบตง อ�าเภอเบตง จงัหวดัยะลา อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

งบประมาณ ๗๕,๗๓๕,๐๐๐ บาท

   (๒)  แนวทางพฒันาด้านสงัคม ยกระดบั

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

ศึกษา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) กิจกรรม :  

สร้างศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ TK PARK 

เทศบาลเมืองยะลา อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ ๑๑๕,๘๓๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๔  ภาคตะวันออก

   (๑)  แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

    (๑.๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพ

การผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและ 

พาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม จ.ฉะเชงิเทรา อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ  

งบประมาณ ๑๐๖,๕๔๘,๕๐๐ บาท

    (๑.๒)  โครงการอุตสาหกรรม

อุดหนุน “OTOP ภาคตะวันออก” ส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดระยอง ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ งบประมาณ 

๒,๒๐๐, ๐๐๐ บาท

    (๑.๓)  โครงการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานรองรับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดตราดก่อสร้าง/

บ�ารุงรักษา/ปรับปรุงทางและสะพาน ๗ เส ้นทาง  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๘๖,๓๖๕,๕๐๐ บาท

   (๒)  แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

การเกษตร

    โครงการพัฒนาการผลิตและ 

การแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 

และเกษตรแปรรูปทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และได้มาตรฐาน

สากล อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จงัหวดัฉะเชงิเทรา งบประมาณ 

๒๙,๔๘๖,๒๐๐ บาท

   (๓)  แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการ

ท่องเที่ยวและบริการ

    โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและ

บริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๕๖,๐๘๒,๖๐๐ บาท

   (๔)  แนวทางพัฒนาด้านสังคมยก

ระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

    (๔.๑)  โครงการพัฒนาสวัสดิการ

สังคมรวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
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ประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง  

จ.ฉะเชิงเทรา อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๑๒,๑๗๘,๖๐๐ บาท

    (๔.๒)  โครงการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนองต่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน จ. ฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างด�าเนินการ  

งบประมาณ ๙,๓๙๐,๐๐๐ บาท

    (๔.๓)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน�้า ซอย

สถาบัน หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลหนองไม้แดง อ�าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี หน่วยด�าเนินการส�านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท

    (๔.๔)  โครงการก ่อสร ้ างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ 

กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน�้าขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ต�าบลตะเคียนเตี้ย  

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  หน ่วยด�าเนินการ  

อ�าเภอบางละมุง อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๓๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

    (๔.๕)  โครงการก ่อสร ้ างถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน�า้สาย สงักระเป๋ียว 

– ปตท.หมู ่ ๑ ต�าบลตะเคียนเตี้ย อ�าเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ งบประมาณ 

๑๙,๑๑๐,๐๐๐ บาท

    (๔.๖)  โครงการก ่อสร ้ างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

ยาว ๒.๒๕๐ กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน�้า สายบ้าน

ห้วยขวาง – บ้านมาบฟักทอง หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วยใหญ่ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างด�าเนินการ  

งบประมาณ ๓๓,๕๙๓,๔๐๐ บาท

    (๔.๗)  โครงการก ่ อสร ้ า งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๒๐ 

กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ถนนสายเทศบาล ๑ (ตอนวัด

ห้วยใหญ่-สามแยกบึง) หมู่ท่ี ๕ ต�าบลห้วยใหญ่ อ�าเภอ

บางละมุง จังหวดัชลบรีุ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ 

๓๔,๑๕๑,๐๐๐ บาท

    (๔.๘)  โครงการก ่ อสร ้ า งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑.๙๑๒ 

กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองบอนแดง 

อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ  

งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท

    (๔.๙) โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๔๐๐ 

กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองเสือช้าง 

อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ ๑๓,๒๔๔,๗๐๐ บาท 

   (๔.๑๐) โครงการก ่อสร ้างทุ ่น 

ผูกเรือล�าเลียงสินค้า (เรือโป๊ะ) เพื่อเสริมสร้างความ

ปลอดภัยทางทะเลด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ งบประมาณ 

๒๘,๓๗๑,๐๐๐ บาท 

   (๔.๑๑) โครงการก่อสร้างก�าแพง

กนัดินพร้อมขดุลอกต�าบลทบัมา อ�าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

ความยาวรวม๒ ฝั่งคลอง ๗๕๐ เมตร (กรมชลประทาน

ระยอง) อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท

   (๔.๑๒)  โครงการพฒันาและฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออก ส�านักงาน

ทรพัยากรธรรมชาตฯิ จงัหวดัระยอง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

งบประมาณ ๑๐,๑๕๔,๕๐๐ บาท

   (๔.๑๓)  โครงการเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างด�าเนินการ  

งบประมาณ ๔๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
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   (๔.๑๔)  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดระยองไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ๓๑ พ.ค. 

๖๑ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดอนุมัติโครงการ ๘ มิ.ย.๖๑ ท�าให้

ถูกดึงงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ. โอนปี ๖๑ งบประมาณ 

๕,๙๕๑,๐๐๐ บาท

  ๒.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   (๑) แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

    โครงการเพิ่มศักยภาพการค ้า  

การลงทนุตามแนวชายแดน และเชือ่มโยงระเบียงเศรษฐกจิ 

อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง กิจกรรม : การพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคเพือ่รอบรบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม 

และรถไฟรางคู่จังหวัดอุดรธานี ด�าเนินโครงการเสร็จแล้ว 

งบประมาณ ๕๓,๐๗๗,๓๔๒ บาท

   (๒)  แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

การเกษตร

    โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลติข้าว

หอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่

ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๕๙,๗๓๙,๗๐๐ บาท

   (๓)  แนวทางเพ่ิมศักยภาพภาคการ

ท่องเที่ยวและบริการ

    (๓.๑)   โครงการยกระดับการท่อง

เที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

(กรมการพัฒนาชุมชน)  

กิจกรรมท่ี ๒ : ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานสานพลงัประชารฐัพฒันาการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด�าเนินการ ใน ๒๐ 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างด�าเนินการ  

งบประมาณ ๕๘,๒๘๒,๒๐๐ บาท

    (๓.๒)   โครงการเพิม่ศกัยภาพการ

ค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเช่ือมโยงระเบียง

เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง จังหวัดศรีสะเกษ  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๑๗,๐๔๙,๐๐๐ บาท

  ๒.๖  ภาคเหนือ

   (๑) แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

    (๑.๑)   โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ภ า ค

อตุสาหกรรม การค้า การลงทุนภาคเหนอื (กรมการพัฒนา

ชุมชน) กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับผลิตภัณฑ์

ด�าเนินงานหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 

จ.เชยีงใหม่ ๑๕ หมูบ้่าน อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    (๑.๒)   โ ค ร ง ก า ร ด� า เ นิ น ง า น

โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา“OTOP Backstreet 

Academy” จ.เชียงใหม่ ๑๐ โรงเรียน อยู่ระหว่างด�าเนิน

การ งบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

    (๑.๓)   โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ภ า ค

อตุสาหกรรม การค้า การลงทุนภาคเหนอื (กรมการพัฒนา

ชุมชน) กิจกรรม : พัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับผลิตภัณฑ์ 

ด�าเนินงานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 

การบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ จ.ล�าปาง  

๑๓ หมู ่บ ้าน อยู ่ระหว ่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๒๐,๕๓๔,๕๐๐ บาท

    (๑.๔)   โครงการส่งเสรมิการขยาย

ตลาดท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ท้ังใน 

และต่างประเทศ กิจกรรม : สืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟู

คุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วฒันธรรมจงัหวดัล�าพนู) อยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ บาท  
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   (๒) แนวทาง เพิ่ มศั กยภาพภาค

การเกษตร

    โครงการยกระดับการแข่งขันใน

ระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนามาตรฐาน 

การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด�า

เชียงใหม ่ เพื่อการแข ่งขันด ้านการตลาด (ปศุสัตว ์ 

จังหวัดล�าพูน) อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๒๒๗,๒๕๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพและ 

ยกระดับมาตรฐานการผลติล�าไยกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอน

บน ๑ เพื่อการส่งออกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(เกษตรจังหวัดล�าพูน) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๓,๒๒๘,๕๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ :  ยกระดับสินค้าข้าวเพ่ือให้ได้มาตรฐาน

และมูลค ่าเพิ่ม (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล�าพูน)  

ยังไม่ด�าเนินการ เนื่องจากมีการขอปรับเปลี่ยนหน่วยงาน

เจ้าภาพและหน่วยงานร่วมบรูณาการ โดยหน่วยงานจะเป็น

ผูร่้วมบรูณาการกับเกษตรกลุม่เป้าหมายของจงัหวดัล�าพนู 

งบประมาณ ๔๐๐,๙๐๐ บาท

   (๓)  แนวทางเพ่ิมศักยภาพภาคการ

ท่องเที่ยวและบริการ

    (๓.๑)  โครงการส่งเสริมภาคการ

ท่องเท่ียวล้านนา (กรมการพัฒนาชุมชน) กิจกรรม :  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด�าเนินการส่งเสริม

หมู ่ บ ้ านท ่อง เที่ ย ว โดยชุมชนสานพลั งประชา รัฐ  

จังหวัดเชียงใหม่ อยู ่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๓๙,๑๙๙,๐๐๐ บาท

    (๓.๒)  โครงการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยวนครล�าปาง เทศบาล 

นครล�าปาง อ�าเภอเมอืงล�าปาง จงัหวดัล�าปาง (กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น) อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๒๗,๓๒๕,๔๐๐ บาท

    (๓.๓)  โครงการส่งเสริมภาคการ

ท ่องเที่ ยวกลุ ่ม เฉพาะ (ส� านักงานท ่องเที่ ยวและ 

กฬีาจงัหวดัน่าน) กจิกรรมที ่๑ : พฒันาบคุลากรและธรุกจิ

การบริการท่องเที่ยว อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ : จัดกิจกรรมส่งเสริม 

การท ่องเที่ยว ด�าเนินการแล ้วเสร็จ งบประมาณ 

๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท

    (๓.๔)  โครงการส่งเสริมภาคการ

ท ่ อ ง เที่ ย วกลุ ่ ม เ ฉพาะ  ( กรมการพัฒนา ชุมชน ) 

กิจกรรม : ปรับปรุงส่ิงอ�านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว

ด�าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน : สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จ.เพชรบูรณ์ อยู ่ระหว ่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๕๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท

    (๓.๕)  โ คร งการแก ้ ไขป ัญหา 

หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน (ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล�าพูน) กิจกรรมที่ ๑ :  

การด�าเนินการเชิงปฏิบัติการเพ่ือหามาตรการป้องกัน

มลพิษหมอกควนัไฟป่า อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ 

๑๑๐,๘๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๒ : การเฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า  

ในพื้นที่ เสี่ยง อยู ่ระหว ่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๒,๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๓ : การสนับสนุน

อุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิด ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 

จ�านวน ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๔ : อ�านวยการ อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๘๗,๓๐๐ บาท

    (๓.๖)  โครงการอนุรักษ ์ ฟ ื ้นฟู  

และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

คุ้มค่า (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าพูน) 

กิจกรรมท่ี ๑ : พัฒนาหมู่บ้านท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(Eco Village) กลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ อยูร่ะหว่าง

ด�าเนินการ งบประมาณ ๑,๖๕๖,๑๐๐ ล้านบาท กิจกรรม

ที ่๒ : การอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติและเพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีว

ในเขตเมืองเชียงใหม่-ล�าพูน อยู ่ระหว่างด�าเนินการ 

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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  (๓.๗) โครงการบริหารจัดการขยะเชิงรุก 

(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�าพูน) 

กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ ๑,๗๒๖,๒๐๐ 

บาท

  (๓.๘) โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ภาคเหนือ (กรมการพัฒนาชุมชน) การด�าเนินงานเมือง 

พอเพียง : สร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) 

จ.พะเยา อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ งบประมาณ ๓๘,๗๕๑,๔๐๐ 

บาท

  (๓.๙) โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ภาคเหนือ (กรมการพัฒนาชุมชน)กิจกรรม : วิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา Model ต้นแบบเพื่อสร้าง

วถิชีวีติเศรษฐกิจพอเพยีง (SEP Model Way of Life จ.ตาก 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

๒.  ตารางแสดงผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๑ ทีไ่ด้รบัจดัสรรเงนิงบประมาณตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ

จนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เรียงลำาดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

    งบประมาณของจังหวัด

 

 ๒.๑ งบประมาณของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรจำานวน ๒๓,๘๐๑.๒๙ บาท ผลการเบิกจ่าย จำานวน 

๑๖,๕๕๑.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๔ %

ลำาดับที่ จังหวัด งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
ร้อยละ

๑ สุราษฎร์ธานี ๓๑๕.๐๘ ๑๒๙.๔๒ ๔๑.๐๘

๒ นนทบุรี ๓๒๒.๔๒ ๑๓๔.๔๐ ๔๑.๖๘

๓ ภูเก็ต ๒๖๐.๑๔ ๑๑๐.๔๔ ๔๒.๔๖

๔ กาฬสินธุ์ ๓๖๘.๙๑ ๑๖๕.๒๒ ๔๔.๗๙

๕ ปัตตานี ๓๔๖.๙๐ ๑๗๓.๖๐ ๕๐.๐๔

๖ พิษณุโลก ๒๗๕.๓๑ ๑๔๐.๙๗ ๕๑.๒๐

๗ เพชรบุรี ๒๙๕.๔๐ ๑๕๗.๐๕ ๕๓.๑๗

๘ อุตรดิตถ์ ๒๖๕.๙๘ ๑๔๑.๔๘ ๕๓.๑๙

๙ ศรีสะเกษ ๔๑๑.๕๖ ๒๑๙.๒๖ ๕๓.๒๘

๑๐ ปราจีนบุรี ๓๐๐.๐๔ ๑๖๒.๓๘ ๕๔.๑๒
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ลำาดับที่ จังหวัด งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
ร้อยละ

๑๑ พระนครศรีอยุธยา ๓๔๕.๘๒ ๑๘๗.๘๗ ๕๔.๓๓

๑๒ ร้อยเอ็ด ๓๒๒.๓๕ ๑๗๗.๑๙ ๕๔.๙๗

๑๓ นครปฐม ๔๐๕.๒๓ ๒๒๖.๑๖ ๕๕.๘๑

๑๔ แม่ฮ่องสอน ๒๓๑.๖๕ ๑๓๓.๘๐ ๕๗.๗๖

๑๕ น่าน ๒๒๖.๓๐ ๑๓๐.๙๑ ๕๗.๘๕

๑๖ ลพบุรี ๓๐๕.๕๙ ๑๗๖.๙๗ ๕๗.๙๑

๑๗ ปทุมธานี ๓๖๔.๐๑ ๒๑๑.๖๙ ๕๘.๑๕

๑๘ ราชบุรี ๓๕๖.๐๐ ๒๐๘.๒๔ ๕๘.๕๐

๑๙ ฉะเชิงเทรา ๒๑๗.๕๐ ๑๒๘.๔๕ ๕๙.๐๖

๒๐ ตราด ๒๗๑.๐๔ ๑๖๙.๐๓ ๖๒.๓๖

๒๑ นครราชสีมา ๔๒๔.๓๘ ๒๖๗.๔๔ ๖๓.๐๒

๒๒ สมุทรปราการ ๔๗๒.๖๖ ๓๐๐.๒๔ ๖๓.๕๒

๒๓ สิงห์บุรี ๒๑๗.๓๕ ๑๓๘.๔๔ ๖๓.๖๙

๒๔ แพร่ ๒๑๗.๕๐ ๑๓๙.๓๐ ๖๔.๐๕

๒๕ กระบี่ ๒๒๐.๘๐ ๑๔๑.๗๙ ๖๔.๒๒

๒๖ สงขลา ๒๕๑.๔๙ ๑๖๒.๖๗ ๖๔.๖๘

๒๗ ระยอง ๒๙๘.๔๘ ๑๙๓.๒๐ ๖๔.๗๓

๒๘ นครพนม ๓๓๕.๙๕ ๒๑๙.๘๑ ๖๕.๔๓

๒๙ ล�าปาง ๓๔๓.๘๘ ๒๒๖.๙๗ ๖๖.๐๐

๓๐ เลย ๓๖๕.๒๒ ๒๔๓.๘๘ ๖๖.๗๘

๓๑ ยะลา ๓๓๓.๗๒ ๒๒๓.๒๖ ๖๖.๙๐

๓๒ ประจวบคีรีขันธ์ ๒๙๕.๓๗ ๒๐๐.๔๘ ๖๗.๘๗

๓๓ อุบลราชธานี ๓๔๗.๓๗ ๒๓๖.๐๓ ๖๗.๙๕
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
ร้อยละ

๓๔ กาญจนบุรี ๔๓๗.๗๐ ๓๐๐.๖๘ ๖๘.๖๙

๓๕ มหาสารคาม ๓๗๗.๒๙ ๒๕๙.๕๘ ๖๘.๘๐

๓๖ พังงา ๒๒๙.๓๕ ๑๕๗.๘๘ ๖๘.๘๔

๓๗ สมุทรสงคราม ๑๘๒.๔๓ ๑๒๗.๐๙ ๖๙.๖๖

๓๘ เชียงราย ๓๕๕.๔๙ ๒๔๘.๙๘ ๗๐.๐๔

๓๙ ระนอง ๑๙๖.๔๘ ๑๓๗.๙๘ ๗๐.๒๓

๔๐ สมุทรสาคร ๓๕๔.๔๖ ๒๕๐.๖๗ ๗๐.๗๒

๔๑ ตรัง ๒๐๙.๖๕ ๑๔๙.๑๓ ๗๑.๑๓

๔๒ เชียงใหม่ ๖๗๒.๒๑ ๔๗๘.๓๔ ๗๑.๑๖

๔๓ ชลบุรี ๕๙๐.๙๒ ๔๒๕.๑๙ ๗๑.๙๕

๔๔ ล�าพูน ๒๔๓.๒๙ ๑๗๕.๒๖ ๗๒.๐๔

๔๕ นครศรีธรรมราช ๓๔๔.๓๒ ๒๕๐.๒๗ ๗๒.๖๘

๔๖ ชัยภูมิ ๓๐๓.๑๒ ๒๒๓.๒๒ ๗๓.๖๔

๔๗ อุดรธานี ๓๙๑.๕๔ ๒๘๘.๖๓ ๗๓.๗๒

๔๘ ชุมพร ๒๓๓.๒๙ ๑๗๓.๑๙ ๗๔.๒๔

๔๙ หนองบัวล�าภู ๒๓๗.๕๕ ๑๗๗.๔๓ ๗๔.๖๙

๕๐ นครนายก ๓๐๓.๕๗ ๒๒๗.๒๙ ๗๔.๘๗

๕๑ สตูล ๒๓๑.๙๙ ๑๗๕.๔๖ ๗๕.๖๓

๕๒ หนองคาย ๒๔๓.๐๙ ๑๘๔.๑๙ ๗๕.๗๗

๕๓ สุรินทร์ ๓๑๓.๖๕ ๒๔๐.๖๔ ๗๖.๗๒

๕๔ พัทลุง ๒๖๖.๑๗ ๒๐๔.๕๒ ๗๖.๘๔

๕๕ มุกดาหาร ๒๐๖.๖๑ ๑๕๙.๘๒ ๗๗.๓๖

๕๖ เพชรบูรณ์ ๓๐๙.๑๔ ๒๔๒.๙๔ ๗๘.๕๙
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ลำาดับที่ จังหวัด
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร (ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
ร้อยละ

๕๗ บุรีรัมย์ ๓๗๙.๗๗ ๓๐๑.๔๙ ๗๙.๓๙

๕๘ อ่างทอง ๒๗๐.๕๖ ๒๑๖.๓๑ ๗๙.๙๕

๕๙ ยโสธร ๒๓๗.๖๗ ๑๙๐.๒๐ ๘๐.๐๓

๖๐ ตาก ๒๘๔.๒๔ ๒๒๙.๒๙ ๘๐.๖๗

๖๑ สระแก้ว ๒๔๐.๓๘ ๑๙๕.๓๐ ๘๑.๒๕

๖๒ สุโขทัย ๓๑๐.๔๙ ๒๕๔.๑๓ ๘๑.๘๕

๖๓ พิจิตร ๓๒๕.๓๐ ๒๖๖.๙๖ ๘๒.๐๗

๖๔ พะเยา ๓๐๓.๓๔ ๒๔๙.๙๖ ๘๒.๔๐

๖๕ ก�าแพงเพชร ๔๐๕.๒๖ ๓๓๘.๘๗ ๘๓.๖๒

๖๖ อ�านาจเจริญ ๒๑๓.๓๒ ๑๗๘.๗๗ ๘๓.๘๐

๖๗ สกลนคร ๒๙๐.๗๙ ๒๔๕.๑๗ ๘๔.๓๑

๖๘ สุพรรณบุรี ๔๓๖.๐๘ ๓๖๙.๔๒ ๘๔.๗๒

๖๙ ชัยนาท ๒๙๑.๒๙ ๒๔๙.๔๔ ๘๕.๖๓

๗๐ นราธิวาส ๓๕๖.๘๘ ๓๐๖.๔๐ ๘๕.๘๖

๗๑ จันทบุรี ๑๕๕.๕๙ ๑๓๔.๐๖ ๘๖.๑๖

๗๒ ขอนแก่น ๓๔๘.๙๐ ๓๑๒.๓๐ ๘๙.๕๑

๗๓ สระบุรี ๓๓๑.๕๙ ๒๙๗.๖๕ ๘๙.๗๗

๗๔ บึงกาฬ ๒๓๔.๐๐ ๒๑๕.๗๑ ๙๒.๑๙

๗๕ นครสวรรค์ ๔๖๐.๑๕ ๔๒๕.๔๘ ๙๒.๔๗

๗๖ อุทัยธานี ๓๖๐.๙๙ ๓๓๗.๗๐ ๙๓.๕๕

รวม (ของจังหวัด) ๒๓,๘๐๑.๒๙ ๑๖,๕๕๑.๐๔ ๖๙.๕๔ 
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    งบประมาณของกลุ่มจังหวัด

   ๒.๒  งบประมาณของกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร จำานวน ๕,๖๓๖.๓๔ บาท ผลการเบิกจ่าย จำานวน 

๓,๑๑๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ %

ลำาดับที่ กลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับ 

การจัดสรร

(ล้านบาท)

ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)
ร้อยละ

๑ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๒๕๑.๑๕ ๘๖.๖๙ ๓๔.๕๒

๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ๑๙๒.๑๖ ๗๖.๙๙ ๔๐.๐๖

๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๔๒๑.๘๗ ๑๗๕.๓๗ ๔๑.๕๗

๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ๒๕๕.๒๔ ๑๑๓.๓๐ ๔๔.๓๙

๕ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ๒๑๖.๕๘ ๙๖.๘๘ ๔๔.๗๓

๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ๒๕๕.๕๖ ๑๑๘.๕๗ ๔๖.๓๙

๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ๓๐๑.๕๑ ๑๔๑.๐๒ ๔๖.๗๗

๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ๒๘๑.๗๘ ๑๓๔.๔๘ ๔๗.๗๒

๙ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๓๖๐.๖๐ ๑๘๑.๙๕ ๕๐.๔๖

๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๒๔๒.๒๙ ๑๒๖.๙๒ ๕๒.๓๘

๑๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๓๒๕.๙๒ ๑๗๐.๙๗ ๕๒.๔๖

๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๑๗.๐๐ ๑๗๐.๗๘ ๕๓.๘๗

๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ๓๐๙.๗๙ ๑๗๔.๔๕ ๕๖.๓๑

๑๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ๓๘๗.๕๑ ๒๒๙.๗๗ ๕๙.๒๙

๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ๓๗๑.๒๗ ๒๕๓.๕๙ ๖๘.๓๐

๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ๓๘๙.๕๐ ๒๗๓.๑๘ ๗๐.๑๓

๑๗ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ๓๕๗.๘๔ ๒๗๖.๓๘ ๗๗.๒๓

๑๘ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ๓๙๘.๗๖ ๓๑๑.๔๔ ๗๘.๑๐

รวม (กลุ่มของจังหวัด) ๕,๖๓๖.๓๔ ๓,๑๑๒.๗๑ ๕๕.๒๓ 
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๓. ปัญหา/อุปสรรค 

 ๑.  การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี 

ยงัไม่มคีวามช�านาญขาดความเชีย่วชาญในการก�าหนดรายละเอยีด 

ปร. ๔ ปร. ๕ และแบบแปลนก่อสร้าง ส่งผลให้การแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติไม่สามารถด�าเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบ

ไม่สมบูรณ์ ราคากลางต�่ากว่าความเป็นจริง เป็นต้น ท�าให้ต้อง

ด�าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มา 

ยื่นเสนอซองเสนอราคา

 ๒.  ความไม่พร้อมของโครงการในการด�าเนินการ เช่น 

สถานที่ด�าเนินการก่อสร้างของโครงการมีความเกี่ยวข้องกับ 

หน่วยงานอื่นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่หรือต้องขออนุญาตร้ือถอน

โครงสร้างเดมิ เพือ่สร้างใหม่จงึต้องรอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดงักล่าว

อนุญาตก่อน ท�าให้หน่วยงานส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างล่าช้า

 ๓.  ปัญหาเรือ่งผูร้บัจ้างด�าเนนิการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

เนื่องจากขาดสภาพคล่องขาดแคลนแรงงานและผู้รับจ้างมีการ 

รับงานจากส่วนราชการและภาคเอกชนหลายท่ีท�าให้การบริหาร

สัญญาขาดประสิทธิภาพไม่สามารถด�าเนินโครงการได้ตาม 

ระยะเวลาสัญญา

 ๔.  กรณกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ ตามระเบยีบว่า

ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส�าหรับแผนงานบูรณาการ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย เพ่ือพิจารณาก่อนน�าเสนอขอความเห็นชอบจาก 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ก�ากับดูแล 

แผนงานบูรณาการ ซ่ึงการด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวใช ้

ระยะเวลาพอสมควรท�าให้เกิดความล่าช้า และจังหวัดไม่สามารถ

ด�าเนินการตามโครงการได้ทันภายในก�าหนดเป็นเหตุให้ส�านัก 

งบประมาณดึงงบประมาณกลับ ท�าให้จังหวัดเสียโอกาสในการ 

ใช้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดได้เต็มศักยภาพ

 ๕. การจัดท�ารายละเอียดโครงการ มีแบบฟอร ์ม 

ค่อนข้างมาก ซ�้าซ้อนหรือคล้ายกัน และมีการเปลี่ยนแปลง 

แบบฟอร์มตลอด จึงท�าให้เกิดความสับสนและต้องใช้ระยะเวลา 

ในการจัดท�าใหม่ ท�าให้เกิด ความล่าช้าในการด�าเนินแผนงาน/

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดระยอง

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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 ๖. เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลง กฎ ระเบยีบ ในการจดัท�า

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี 

รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการโอนเปล่ียนแปลงรายการ 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ท�าให้การด�าเนินการล่าช้า โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งกระทบและ 

ไม่กระทบแผนที่จะต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการเพิ่มขึ้น 

 ๗. ความซ�้าซ้อนของโครงการ เนื่องจากมีหลายโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๑ เป็นโครงการ 

ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากเป็นความ

เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ท�าให้ส่วนราชการต้องขอรับ 

การสนับสนนุงบประมาณจากแหล่งอืน่เพ่ือมาแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 ๘. การโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานโครงการ/

กิจกรรม ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�าเนินโครงการที่เป็นอยู่ 

กิจกรรมล่าช้า ผู้ย้ายมาใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและทบทวน

 ๙. จงัหวดัไม่มอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต 

ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ท�าให้การด�าเนินการมีความล่าช้า 

และการพิจารณาของส่วนกลางไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ

ความต้องการของพื้นที่

๔. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 -   กระทรวงมหาดไทย ควรมีการหารือกับหน่วยงาน

ส่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง และก�าหนดแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจน และค่า

ใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าโอนกรรมสิทธิท่ี์ดิน ให้จังหวดั/กลุม่

จังหวัดถือปฏิบัติในการขอใช้พื้นที่ และการบูรณาการกลางควร

ร่วมกันในการก�าหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ 

ให้สอดคล้องกัน เพื่อความรวดเร็วในการด�าเนินโครงการของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 -   ควรมีกระบวนการพิจารณาการปรับแผนที่มีความ

รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยอาจระบุให้มีการพิจารณา  

๒-๓ คร้ังต่อปี และรายงานผลให้จังหวัดทราบอย่างช้าทั้ง

กระบวนการไม่เกิน ๑ เดือน

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลก

นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายอ�านวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดล�าปาง
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 -   แนวทางปฏบัิตใินการบรหิารงบประมาณ หลกัเกณฑ์

การโอนเปลีย่นแปลงหรอืการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของรายการ

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีแนวทางท่ีไม่ชัดเจน ท�าให้การ 

ปฏิบัติงานในภูมิภาคเป ็นไปด ้วยความล ่าช ้าประกอบกับ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะส่งค�าขอโอน

เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขรายละเอยีด เมือ่ใกล้ถงึก�าหนดหรือล่วงเลย

ระยะเวลาทีจ่งัหวดัต้องส่งข้อมลูให้ส่วนกลางน�าเข้าคณะกรรมการฯ 

พิจารณา

 -   ควรมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบการตดิตามและประเมนิ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นหน่วยงานภายนอกจังหวัด และ 

ใช้หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั่วประเทศ

 -   ข้อจ�ากดัด้านเวลา เนือ่งจากการจดัท�าและเสนอค�าขอ

โครงการ กระท�าด้วยความเร่งรีบในกรอบระยะเวลาอันสั้น ท�าให้

โครงการขาดการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ตามภารกิจของหน่วยงาน และขาดการรับฟังความต้องการ 

ของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง จึงท�าให้โครงการไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุม่เป้าหมายและบรรลุ

ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 -   การพจิารณาอนมัุตงิบประมาณในการด�าเนินโครงการ 

ควรพิจารณาจากโครงการที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย

รัฐบาล และควรเป็นโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาในล�าดับ

ส�ารองถัดไปจากปีท่ีได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว และ 

เป็นโครงการที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงบประมาณ

ก�าหนดและสามารถด�าเนินการได้อย่างแท้จริง

 -  ควรให ้หน่วยตรวจสอบได ้เข ้ามามีส ่วนร ่วมใน 

การจัดท�าแผนพฒันากลุม่จงัหวดั แผนปฏบัิตริาชการประจ�าปีของ

กลุ่มจังหวัด ในทุกขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินการ  

และเพื่อให้โครงการมีความคุ้มค่า ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ

โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 -   เพือ่ให้เกดิคล่องตวัในการบรหิารงบประมาณมากขึน้ 

ควรมอบอ�านาจในการบรหิารงบประมาณให้กบัผูว่้าราชการจังหวดั

ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ หรือมอบอ�านาจให้คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในฐานะกลไกหลักใน

นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร
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การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ที่จะโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

งบประมาณ หรือขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือฯ ที่บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายผลผลติ หรอืเหลอืจากการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สามารถน�าไปใช้ในรายการอื่นๆ ได้ (เหมือนงบปกติของกระทรวง

อื่นๆ) และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั้งในส่วนที่

กระทบและไม่กระทบกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปี ควรมอบอ�านาจให้กบัคณะกรรมการบรหิารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในฐานะกลไกหลักในการ 

ขบัเคลือ่นแผนพฒันาจงัหวดัพจิารณา แล้วรายงานคณะกรรมการ

นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

เพื่อทราบ ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการ และเพื่อให้จังหวัด

ปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น

 -   เนื่องจากการบริหารงบประมาณของจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัด หลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ 

หรือการโอนเปลี่ยนแปลงทั้งกรณีกระทบแผนฯ และกรณีที ่

ไม่กระทบแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั  

มีระเบียบที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง

การปฏิบัติหลายคร้ัง รวมท้ังการแจ้งเวียนจากส่วนกลางที่ล่าช้า 

ท�าให้การปฏิบัติของจังหวัดเป็นไปด้วยความเร่งรีบ จึงมักจะ

ประสบปัญหามีข้อผิดพลาดของหนังสือและรายการแนบที่เสนอ

ต่อคณะกรรมการส่วนกลาง

 -   ควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบาย

การบริหารการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ส�านักงบประมาณ (สงป.) 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ส�านักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และกระทรวง

มหาดไทย (มท.) ควรเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ 

ด้านการศึกษาวิเคราะห์บริบทการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

ข้อมูลการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ข้อมูลการวิเคราะห์

ศกัยภาพการพฒันารายสาขาท่ีส�าคญั เพือ่น�ามาใช้ในการวางแผน

การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ดงันัน้จงึควรก�าหนดให้มีผู้แทนฯ 

จากหน่วยงานดังกล่าว ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตราด
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แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงาน

กลุม่จังหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ทัง้นี ้เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิ

ให้จังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานเชิง

พื้นที่ (Area Approach) อย่างแท้จริง

 - กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และ 

มติที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและบริหารงบประมาณมีจ�านวน 

มากเกินความจ�าเป็น ส่งผลให้ระยะเวลาด�าเนินการไม่สอดคล้อง

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัย 

วธิปีฏิบัตขิองหน่วยงานเจ้าของกฎหมายระเบยีบหรือมติทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน ล่าช้า  

และซ�้าซ้อนในวิธีปฏิบัติ เช่น 

  (๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 

แนวทางและประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ที่มีส�านักงาน ก.พ.ร.  

เป็นผู้รับผิดชอบและท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

  (๒)  ระ เ บียบว ่ าด ้ วยการบริหารงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีส�านักงบประมาณเป็นผู ้

รับผิดชอบ

  (๓)  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร

งานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์ตาม

มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  

ทีมี่ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

เป็นผู้รับผิดชอบและท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 

  (๔) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ส�าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีส�านักงบประมาณเป็น 

ผู้รับผิดชอบ และกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการ

  (๕) มาตรการ เพิ่ มประสิทธิภาพการใช ้ จ ่ าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีค่ณะรฐัมนตรี

เห็นชอบ โดยมีส�านักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

นายธานี ธัญญาโภชน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดมหาสารคาม

นายอ�านวย ตั้งเจริญชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสายพิรุณ น้อยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการ ณ จังหวัดพัทลุง
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 ๑.  โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนว 

พระราชดำาริ “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร  

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการ

ในพระองค์ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน  

ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อ

เป ็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงเป็นการ

รวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท�า

กจิกรรมสาธารณประโยชน์เพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นชุมชนต่าง ๆ  

โดยมีศูนย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตามแนวพระราชด�าริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม ก�ากับ ดูแล 

และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การ

สนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรม

จิตอาสาพระราชทานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม 

พระราโชบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยพัฒนา

แหล่งน�้า ห้วย คู คลอง หนองบึง สร้างฝายชะลอน�้า 

ท�าความสะอาดสถานทีส่าธารณะ ปลกูต้นไม้และสาธารณสขุ 

ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๕๘ แห่ง มจิีตอาสาเข้า

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
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ร่วม จ�านวน ๑๘๙,๐๑๒ คน ส�าหรับ ในส่วนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ จ�านวน ๑๔,๔๑๖ กิจกรรมมีจิตอาสาที่เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๑,๙๓๑,๙๒๘ คน ปัจจุบัน มีประชาชน

ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาแล้ว จ�านวน ๔,๗๒๓,๙๐๘ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

 ๒.  โครงการทุนศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ 

“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ด�าเนินการ

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๐ ปี

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๘๐ ราย และ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยน�าคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และ

นกัเรยีนทนุพระราชทานดเีด่น รุน่ที ่๗ และครดูเีด่น ประจ�า

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าฯ และน�านักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ และ

รุ่นที่ ๓ ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าเฝ้าสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันศุกร ์ ท่ี ๒๘ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนทีต่ามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

  ๑)  ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ติดตามการด�าเนิน 

โครงการฯ ทีย่งัด�าเนนิการไม่แล้วเสรจ็ ในพืน้ที ่๔ ภาค ๒๗ 

จังหวัด ๗๘ โครงการ ได้แก่ ภาคเหนือ ๓๙ โครงการ  

ภาคกลาง ๑๑ โครงการ ภาคใต้ ๑๔ โครงการ และ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ๑๔ โครงการ โดยได้สนับสนนุและ

สัง่การให้ผูว่้าราชการจังหวดับรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริดังกล่าว

  ๒) พัฒนาพื้นท่ีตามแนวพระราชดำาริและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อ

เพิม่รายได้ ลดรายจ่ายตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอพี

ยงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวม ๕๙ จังหวัด 

๘๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒.๘๙ ล้านบาท

  ๓) ส่งเสริมการน้อมนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู ่การปฏิบัติจนเป ็นวิถี ชี วิต  

ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารปฏบิตัิ
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จนเป็นวถิชีวีติ (Way of Life) โดยการน้อมน�าและเผยแพร่

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

ของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ไปสู่การปฏิบัติตามแนวคิดการ

ด�าเนินงาน “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนและ

สร้างความอยู่เย็นเป็นสุข ให้ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ภาค ๓๘ 

จังหวัด ๓๖๓ อ�าเภอ ๒๕,๗๔๔ หมู่บ้าน

  ๔) เพ่ิมพูนองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการ 

ขบัเคลือ่นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิด�าเนนิการ

ส่งเสรมิ สนับสนนุการพฒันาอาชพีในศนูย์ศกึษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยการส่งเสริม

การพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับราษฎรในพื้นท่ีหมู่บ้าน

รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ จ�านวน ๔ อาชีพต่อหมู่บ้าน ได้แก่ อาชีพ

จักสานทอผ้า ศิลปหัตถกรรม เดินเส้นลายทอง มีราษฎร

เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๔๓ หมู่บ้าน จ�านวน ๑๗๒ คน 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสามารถจัดตั้งกลุ ่ม 

อาชีพได้ จ�านวน ๕๓ กลุ่ม รวมทั้งมีการต่อยอด และ 

ขยายผลการด�าเนนิงานแก่โรงเรยีนในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จ�านวน ๙ แห่ง

  ๕)  ขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชดำาริ จัดสรรงบประมาณให้อ�าเภอ 

ทั่วประเทศอ�าเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

๘.๗๘ ล้านบาท เพือ่ตัง้ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ ระดับอ�าเภอทุกแห่ง เป็นศูนย์ถ่ายทอด 

องค์ความรู ้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ จ�านวน ๔ ด้าน ได้แก่ 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชพี ด้านการศกึษาและ

ด้านการปกป้องและเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ เป็นต้น

  ๖) โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสรร 

งบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการสนองงานและสนับสนุน

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ประชาชนในพื้นที่

โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนี้

    (๑) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 

๒๔ จงัหวดั จ�านวน ๒๔ แห่ง รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ ๑.๒ ล้านบาท 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่โครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สามารถลดรายจ่าย และ สร้างรายได้ น�าทักษะความรู ้

จากการเข้าร่วมโครงการไปพฒันาแนวทางประกอบอาชีพ

ของตนเอง ได้อย่างดียิ่งขึ้น
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    (๒)  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพ้ืนท่ี 

๕ จังหวัด จ�านวน ๑๙๑ แห่ง รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๕.๗๓  

ล้านบาท เพื่อให้ป่าต้นน�้าล�าธารได้รับการฟื้นฟู ประชาชน

มีจิตส�านึกในการดูแลรักษาป่าไม้ต้นน�้า ล�าธารให้มีความ

อุดมสมบูรณ์

  ๗)  โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบจัดการนำ้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบการจัดการน�้า (ธนาคาร 

น�้าใต้ดิน) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยในขัน้ต้นพจิารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารจัดการ

ศูนย์บริหารจัดการน�้าตามโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการ

น�้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน�้าใต้ดิน) 

จ�านวน ๖ ศนูย์บรหิารจดัการน�า้ ได้แก่ ๑) เทศบาลต�าบล

หนองมะโมง อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท  

๒) องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองม่วง อ�าเภอโคกสูง 

จงัหวดัสระแก้ว ๓) เทศบาลต�าบลเจ๊ะบิลงั อ�าเภอเมอืงสตลู 

จังหวัดสตูล ๔) องค์การบริหารส่วนต�าบลวังหามแห  

อ�าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�าแพงเพชร ๕) องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเก่าขาม อ�าเภอน�า้ยนื จังหวดัอบุลราชธานี 

และ ๖) องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านผึง้ อ�าเภอเมอืงนครพนม 

จังหวัดนครพนม เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า ส�าหรับการอุปโภคบริโภคและส่งเสริมการ

ประกอบอาชพีของประชาชนในท้องถิน่ ให้เป็นไปอย่างยัง่ยนื

 

 ๔.  เสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขับเคลื่อนขยายผล

หมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตยในระดับหมูบ้่าน/ชุมชนอย่าง

ต่อเนือ่ง เพือ่เสรมิสร้างให้อาสาสมคัรต้นแบบประชาธิปไตย

มคีวามรูค้วามเข้าใจในวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย และสร้าง

ความตระหนักรู ้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติ 

แห่งรัฐธรรมนูญ โดยเน้นหลักการส�าคัญของวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย ๔ ด้าน คือ 

  ๑)  การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและ

สันติวิธี

  ๒)  ยึดหลักเสียงข้างมากท่ีชอบธรรม และ 

รับฟังเหตุผลเสียงข้างน้อย

  ๓)  ความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือส่วนรวม

  ๔)  การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและ

การเมืองสามารถวางตัวเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

แบบประชาธิปไตยเป็นผู ้น�าในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน โดยด�าเนินการ 

จัดกิจกรรม ดังนี้ (๑) จัดอบรมผู้ช่วยจ่าจังหวัดทุกจังหวัด

และปลัดอ�าเภอผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข  

จ�านวน ๙๕๔ คน (๒) คดัเลอืกหมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตย

ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจ�าปี จ�านวน ๗๖ จังหวัด ๒๒๘ 

หมูบ้่าน (๓) จัดอบรมตัวแทนหมูบ้่านท่ีได้รับการเสรมิสร้าง

กระบวนทัศน์ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตฯ จ�านวน  

๑๕๒ คน และ (๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยในหมู ่บ ้านต้นแบบอย่างน้อยเดือนละ  

๑ ครั้ง รวมจ�านวน ๑,๑๔๘,๗๔๑ ครั้ง

 

 ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ทางความคดิ กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกในระดบัจงัหวดั/

อ�าเภอ ด�าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการสร้าง

ความปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาต ิให้เกดิความยัง่ยนื 

โดยด�าเนินการขับเคลื่อนการสร ้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ดังนี้

  ๑)  ชี้แจงท�าความเข้าใจการด�าเนินงานของ

รัฐบาล และ คสช. จ�านวน ๒๒๔,๐๖๙ ครั้ง ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๑๙,๙๒๒,๙๖๖ คน

  ๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิจ�านวน ๑๗๐,๔๔๙ ครัง้ ผูไ้ด้รบัประโยชน์ 

จ�านวน ๑๒,๐๑๒,๘๘๖ คน
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  ๓) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ จ�านวน ๗๘๒,๐๔๓ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน ๔๙,๗๗๙,๙๔๑ คน

  ๔)  แก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพืน้ทีด้่านความ

คิดทางการเมืองและสังคม จ�านวน ๗๔,๒๖๙ คร้ัง ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๖๖๗,๐๐๐ คน

การค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก ่

เจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง/ปลัดอ�าเภอ 

ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดละ ๑ - ๒ คน รวม ๑๐๐ คน (๒) 

จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ให้แก่

ปลัดอ�าเภอฝ่ายอ�านวยความเป็นธรรม/ฝ่ายความมั่นคง 

จังหวัดละ ๒ - ๓ คน รวม ๒๐๐ คน (๓) จัดโครงการ 

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์และรักษา ความสงบเรียบร้อยในอ�านาจหน้าที่ 

ของฝ่ายปกครอง (Learning By Doing) ให้แก่ปลัดอ�าเภอ

ฝ่ายอ�านวยความเป็นธรรม/ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดละ  

๒๐ คน จ�านวน ๑๐ รุ่น รวม ๒๐๐ คน (๔) จัดชุดปฏิบัติ

การกระทรวงมหาดไทยร่วมกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด  

ในการปราบปรามผู้กระท�าผิดเข้าข่ายฐานค้ามนุษย์  

รวม ๑๑ คดีด�าเนินคดีกับผู้ต้องหา ๒๕ คน ช่วยเหลือผู้เสีย

หาย จ�านวน ๓๖ คน

  ๒) โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาสถานะและสทิธขิองคนไทยทีต่กหล่นทางทะเบยีน 

ด�าเนินการตรวจสารพนัธกุรรม (DNA) แก่คนไทยทีต่กหล่น

ทางทะเบียนราษฎรหรือคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดย

เฉพาะผู้ท่ีมรีายได้น้อยหรือไม่มรีายได้ ได้เข้าสูก่ระบวนการ

ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทาง 

สายโลหิตส�าหรับใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งการเกิดเกิน

ก�าหนดหรือเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน ในสถานะผู้มีสัญชาติ

ไทย และมีบัตรประจ�าตัวประชาชน โดยอนุมัติรายชื่อ

บุคคลที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะ 

ขอตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมตามโครงการฯ เข้ารับการ

ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แก่ผู้ที่มีปัญหาสถานะทาง

ทะเบียน โดยได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

การจากงบประมาณของกรมการปกครอง จ�านวน  

๗.๗๕๙ ล้านบาท รวม ๗๕๘ ราย และบุคคลที่จะเป็น 

คู่ตรวจ รวม ๖๑๓ ราย 

 ๖.  สร้างภูมิคุ้มกันและสนับสนุนการป้องกันภัย

คุกคามความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ

  ๑) การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ขับเคลื่อน 

แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในบทบาทของฝ่ายปกครอง ดงันี ้(๑) จดัโครงการฝึกอบรม

จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อป้องกันและปราบปราม 
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  ๓) โครงการสำารวจและปรับปรุงการจัดทำา

ทะเบียนประวัติและบัตรประจำาตัวสำาหรับบุคคลที่ไม่มี

สัญชาติไทย จัดท�าทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน

ส�าหรับบุคคลที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และ

พิจารณาให้สถานะบุคคลตามกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย 

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการจัดท�าบัตรประจ�าตัว

ให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลท่ีไม่มีสถานะ 

ทางทะเบียนทุกกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ เพ่ือจัดเก็บ 

อัตลักษณ์บุคคล และให้มีหลักฐานท่ีจะใช้ในการแสดงตน

ต่อเจ้าหน้าที ่ซึง่บุคคลดงักล่าวได้ก�าหนดให้มเีลขประจ�าตวั

ประชาชน ๑๓ หลัก และมีบัตรประจ�าตัวประชาชน 

เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคล จ�านวน ๑๓,๑๐๕ ราย ดังนี้ 

๑) อนุมัตใิห้ลงรายการสญัชาตไิทยตามระเบยีบ ส�านกังาน

ทะเบยีนกลาง ว่าด้วยการพจิารณาลงรายการสถานะบคุคล

ในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ 

จ�านวน ๕๘ ราย ๒) อนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย 

ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�านวน ๒,๓๗๓ ราย ๓) อนุมัติให้สัญชาต ิ

ตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ จ�านวน ๙,๒๒๓ ราย ๔) อนุมัติ

ค�าขอพสิจูน์ความเป็นคนไทยพลดัถิน่ตาม พระราชบญัญตัิ

สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�านวน ๑,๔๕๑ ราย

  ๔) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ ยาเสพตดิถอืเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศชาติ 

และเป็นปัญหาใกล้ตวัของทกุคน ท�าให้เดก็และเยาวชนเสยี

โอกาสในชีวิต กลายเป็นปัญหาสังคม ดังนั้น การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงเป็นภารกิจส�าคัญที่ทุกฝ่าย

ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยใช้กลไกของกระทรวง

มหาดไทยทกุระดบั ได้แก่ ผูว่้าราชการจงัหวดั ก�านนั ผูใ้หญ่

บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังดังนี้
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    (๑)  การลด Demand (อุปสงค์) คือ 

ลดปรมิาณความต้องการยาเสพตดิและผูท้ีเ่ข้าไปเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ

หมู่บ้าน (กม.) และชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล โดยร่วมกัน

จัดกิจกรรมในทกุหมูบ้่าน รวมทัง้ให้มกีารดแูลกนัเองตัง้แต่

ระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม

    (๒)   การลด Supply (อปุทาน) คอืการลด

ปริมาณยาเสพติดลงโดยเน ้นการสกัดกั้นยาเสพติด 

ทั้งในและนอกประเทศโดยบูรณาการร่วมกันกับ ทหาร 

ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง ในการปราบปรามผูค้้ายาเสพตดิ 

โดยใช้กลไกก�านนั ผู้ใหญ่บา้น ซึ่งทราบดวีา่ในพื้นที่ของตน

มีปัญหาอย่างไรบ้าง สนับสนุนด้านการข่าว/แจ้งเบาะแส 

ให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหาร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง เพ่ือ

ปราบปรามผูค้้ายาเสพตดิในพืน้ที ่ซึง่จากการด�าเนนิงานที่

ผ่านมา สามารถจดัตัง้หมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็ปลอดภยัจาก

ยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด) จ�านวน 

๕๗,๘๔๑ หมู่บ้าน/ชุมชน จาก ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้านทั่ว

ประเทศ บ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ จ�านวน ๔๖,๙๒๐ 

คน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการพบสาร

เสพติด จ�านวน ๒๘,๑๐๕ คน

 ๗.  เสริมสร้างความร่วมมอืในการบริหารจดัการ

ความมั่นคงตามแนวชายแดน

  ๑)  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัด/อ�าเภอชายแดน  

เพื่อด�าเนินกิจกรรม/โครงการ จ�านวน ๒๐ กิจกรรม/

โครงการ เช่น โครงการท่ีด�าเนนิการเกีย่วกบัการจัดประชมุ

ปรึกษาหารือกับส่วนราชการระดับพื้นที่ระหว่างกัน 

กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณี และการจัด

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ซ่ึงทั้งหมดประสบผลส�าเร็จ 

ด้วยดี ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังประเทศไทยและประเทศเพ่ือน

บ้านทั้ง ๔ ด ้าน ประเทศสามารถลดความขัดแย้ง  

ความหวาดระแวง และมีความสัมพันธ์อันดี เกิดความ 

สงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่

  ๒)  การอำานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจญ์ จัดต้ังศูนย์อ�านวยความสะดวก แก่ผู ้

เดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 

จ�านวน ๕ ศูนย์ มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในการเดินทาง

ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จ�านวน 

๗,๘๕๑ คน โดยจัดเที่ยวบินเดินทางไปและกลับสายการ

บินซาอุดิอาระเบีย แอร์ไลน์ จ�านวน ๑๓ เท่ียวบิน และ

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน ๑๔ เที่ยวบิน
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 ๘.  การแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสการ

พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ๑)  โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” บูรณา

การแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ร่วมกบั

คณะกรรมการด�าเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล จ�านวน ๓ รุ่น ๆ ละ 

๓๒๐ คนรวม ๙๖๐ คน โดยการเดินทาง มาทัศนศึกษา 

เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม และใช้ชีวิตร่วมกับ

ครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ

ครอบครัวอุปถมัภ์กบัครอบครวัของเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ท�าให้เยาวชนทีผ่่านการฝึกอบรม น�าความรูก้ลับไป

เผยแพร่ให้แก่ครอบครัว โรงเรียน คนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ

  ๒)  การเดนิสำารวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เดนิส�ารวจ

ออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ�านวน ทั้งสิ้น ๑๖,๒๔๓ แปลง เนื้อที่ ๒๗,๘๔๓ ไร ่

เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และลดปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน
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  ๓)  โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้ามา
มส่ีวนร่วมในการดแูลความปลอดภยัและพฒันาหมูบ้่าน/
ชมุชนของตนเอง โดยดำาเนนิการก่อสร้างโครงการพฒันา
เมืองในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และ
สงขลา ได้แก่(๑) ด�าเนินการก่อสร้างฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปรับปรุงถนนใน
ชุมชน และก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองรวมจ�านวน ๙๙ 
แห่ง (๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยด�าเนินก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง และก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน รวมจ�านวน ๖๗ แห่ง
  ๔)   พัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที ่จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ตามพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้เด็กปฐมวัยในพื้นท่ี
ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะและได้รับการฝึกฝนพัฒนา
ตามวัยและเต็มศักยภาพก่อนเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูง
ขึน้ โดยจดัท�าโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการครผููด้แูลเดก็ 
และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ�านวน ๖ รุ่น รวม 
๑,๔๔๒ คน 
 ๙.  พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมการ
เผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการบริหาร
ความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
ขนาดใหญ่ระดับชาติ
  ๑)  การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ในระดับพ้ืนที่ (ภัยขนาดกลาง ระดับ ๒) จัดการฝึก 
โดยใช้สถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์การฝึกหลัก 
จ�านวน ๗๑ จังหวดั ภยัสึนาม ิในพ้ืนทีเ่ส่ียงติดชายฝ่ังทะเล
อันดามัน จ�านวน ๔ จังหวัด และอุบัติภัย (ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยทางน�้า) จ�านวน ๑ จังหวัดมีรูปแบบการฝึก
เฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) เพื่อทดสอบ
และประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการ
เผชิญเหตุกับสถานการณ์ภัยในพื้นที่
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  ๒)  การฝึกการบรหิารวกิฤตการณ์ระดับชาติ 
(National Crisis Management Exercise : C - MEX) 
การฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติ (C - MEX ๑๘)  
บูรณาการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ภัย การต่อต้าน 

การก่อการร้ายสากล การก�ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี การบริหารจัดการภัย ความมั่นคง
ไซเบอร์ การควบคุมการผ่านด่านชายแดน การผนึกก�าลัง 
และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ การบริหารจัดการ
สาธารณภัย และการรักษาผลประโยชน์

  ๓)  การฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือ โดย 
กองเรือยุทธการ ในด้านการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HUMANITARIAN 
Assistant/Disaster Relief : HA/DR) โดยการฝึก 
ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) ณ กองการฝึก  
กองเรือยุทธการ อ�าเภอสัตสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ  
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
แบ่งออกเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้
    (ข้ันท่ี ๑)  ข้ันการประเมินความเสียหาย 
ได้เข้าร่วมการประเมินสถานการณ์และร่วมการประชุม
เตรียมการออกเรือ pre-sail
    (ข้ันท่ี ๒)  ชั้นการยาตราก�าลังฝ ึกปรับ
มาตรฐานการขึน้สูเ่รอื ขัน้ตอนการอพยพประชาชนขึน้เรือ 
การจดัระวางบรรทกุ การร่วมฝึก VERTREP/Night DLQ เป็นต้น

    (ขั้นที่ ๓)  ขั้นการค้นหาช่วยชีวิตและช่วย
เหลือทางการแพทย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกค้นหาช่วย
ชีวิตและช่วยเหลือทางการแพทย์ การฝึกปรับมาตรฐาน
การพยากรณ์อากาศสนับสนุนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
วิกฤต (ICC)
    (ขั้นที่ ๔)  ขั้ น ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
มนุษยธรรมและบรรเทาภัย ฝึกการค้นหาและล�าเลียงผู้
ประสบภัย ในอาคารสูง บริเวณชายหาดอ่าวปากพระ 
ต�าบลไม้ขาว อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
    (ขั้นที่ ๕)  ขัน้การฟ้ืนฟแูละส่งมอบภารกิจ 
HA/DR และ

    (ขั้นที่ ๖)  ขั้นการยาตราก�าลังกลับ
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  ๔)  โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัย

พิบัติภาคประชาชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภท

รางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมส่ีวนร่วม (Effective Change) 

ในระดบัด ีจากส�านกังาน ก.พ.ร. โดยด�าเนนิการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติระบบการแจ้งเตือนภัย

ล่วงหน้าและการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้แก่เครือข่าย

ภาคประชาชนท่ีมีจิตอาสาเพื่อติดตามเฝ้าระวังและแจ้ง

เตอืนภยัในพืน้ทีเ่ส่ียงภัยในพืน้ท่ีรบัผดิชอบของศนูย์ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เขต ๑ – ๑๘ จ�านวน ๑๙ รุ่น รวม 

๑,๙๐๐ คน

    (๑)  ขับเคล่ือนภารกิจงานด ้านการ

สถาปนาความสมัพนัธ์เมอืงพีเ่มอืงน้องระหว่างจงัหวดั ของ

ไทยกับจังหวัดหรือหน่วยปกครองของต่างประเทศแล้ว 

จ�านวน ๘๙ คู่ ๓๘ จังหวัด

    (๒)  ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 

ยกร่างหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏบิติัและข้ันตอนเกีย่วกบั

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) 

ในระดับจังหวัด เพื่อท�าให้เกิดความสะดวกในการอ้างอิง

และถือปฏิบัติ

    (๓)  แต่งต้ังคณะท�างานขับเคลื่อนการ

ด�าเนนิความสมัพันธ์เมอืงพีเ่มอืงน้อง (Sister City) ในระดบั

จังหวดัเพ่ือจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การด�าเนนิความสมัพนัธ์

เมอืงพีเ่มอืงน้อง (Sister City) ในระดบัจงัหวดั การให้ความ

รู/้พฒันาบคุลากรทีร่บัผดิชอบภารกิจ กลัน่กรองแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณในการด�าเนินงานของ

จังหวัด จัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานภาย

หลังการลงนามบนัทกึความเข้าใจ ปรับปรุงฐานข้อมลูเมอืง

พี่เมืองน้อง และ ก�ากับดูแลและติดตามประเมินผล

(๔) จดัท�าร่างยทุธศาสตร์การด�าเนนิการความสมัพนัธ์เมอืง

พี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 

   ๒) โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ

แก้ไขปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม่ (Non – Traditional 

Security Issues) ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

    กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย 

รับผิดชอบในการจัดระเบียบควบคุมดูแลผู้หนีภัยการสู้รบ

จากเมียนมาและควบคุมดูแลองค์การภายนอกภาครัฐ 

(Non – Governmental Organization : NGO)ในการ

เข้าไปช่วยเหลือ โดยที่ปัญหาการอพยพหลบหนีเข้าเมือง

เป็นปัญหาส�าคัญในภูมิภาคนี้ การแก้ไขปัญหาจ�าเป็นต้อง

มีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงได้จัดท�า 

“โครงการเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการแก้ไขปัญหาความ

มั่นคงรูปแบบใหม่ (Non – traditional Security lssues) 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยด�าเนินกิจกรรมดังนี้ 

 ๑๐. สร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วน

การพฒันาตามกรอบความร่วมมือกบัประเทศ เพือ่นบ้าน 

ภูมิภาคและนานาประเทศ

   ๑) การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการ

สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ภูมิภาคและ

นานาประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดเพื่อ

ด�าเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดกับ

จงัหวดั/เมอืง/มณฑลของทุกประเทศ เพือ่ให้เกดิความร่วม

มือในกรอบเมืองพี่เมืองน้องเป็นกลไกในการเชื่อมโอกาส

ของประชาชนในพื้นท่ีในการมีปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดหรือ

หน่วยการปกครองของต่างประเทศในมิตทิางด้านเศรษฐกจิ 

การศึกษา การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม ดังนี้
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    (๑)  จดัประชุมสมัมนาระหว่างเจ้าหน้าท่ี

รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และเจ้าหน้าท่ี

องค์การระหว่างประเทศที่ดูแลผู ้หนีภัยการสู ้รบจาก 

เมียนมา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานโดยเน้นย�้านโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ

ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�าโครงการต่อไป รวม ๒ ครั้ง 

จ�านวน ๒๑๕ คน 

    (๒)  ประชมุเชงิปฏิบตักิารจดัท�าโครงการ

ให้ความช่วยเหลือผู ้หนีภัยจากการสู ้รบจากเมียนมา  

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับ 

ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  

ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน ๑๕๐ คน 

   ๓)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ 

ต่างประเทศของบคุลากรกระทรวงมหาดไทยเพือ่รองรบั

การเป็นประธานอาเซียน : หลักพิธีการทูตและการจัด

ทำาความตกลงระหว่างประเทศ ( Protocol Training 

Course) เสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากรในการปฏบิติัภารกจิ

ด ้านการต่างประเทศท้ังส ่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

จ�านวน ๑๒๐ คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับหลักพิธีการฑูตและแนวปฏิบัติในการต้อนรับ

บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ และขั้นตอนการจัดท�าความ

ตกลงระหว่างประเทศ การประชุมเจรจากับประเทศ 

เพื่อนบ้าน เทคนิคการเจรจาต่อรองต่าง ๆ รวมทั้ง ระดม

ความคิด แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลดีให้ประชาชนตลอด 

แนวชายแดนทั้งสองฝั่งประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีและ 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

   ๔) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงศุล

ใหญ่ประจำาประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ชายแดน บรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยราชการไทย 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ  

ในการส่งเสรมิความมัน่คงและเศรษฐกจิตามแนวชายแดน 

ท้ังด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  

โดยด�าเนินการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงศุลใหญ่

ประจ�าประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา  

เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซียกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ชายแดน ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชายแดน 

ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล

เกี่ยวกับพัฒนาการส�าคัญใน Mainland Southeast Asia 

และนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 

นโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และ

ภาพรวมเขตแดน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ

การเมืองท้องถิ่น พัฒนาการทางการเมือง สถานการณ์

เศรษฐกจิ และนโยบายการพฒันาทีส่�าคญัในพืน้ทีช่ายแดน
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 ๑๑.  ส่งเสรมิการนำาเทคโนโลยดีจิิทลัไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบข้อมูลบุคคลข้อมูลเพื่อการพัฒนา

   ๑)  โครงการจัดทำาบัตรประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card) จัดท�าบัตรประจ�าตัว

ประชาชนแบบใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (On Line) ให้

ครอบคลุมทุกส�านักทะเบียนทั่วประเทศ จ�านวน ๘.๗๖ 

ล้านบัตร

    ๒)  การบรูณาการฐานข้อมลูประชาชนและ

การบริการภาครัฐ (Linkage Center) และการยกเลิก

สำาเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) เป็นการบรูณาการ

ฐานข้อมูลประชาชนที่รัฐจัดเก็บร่วมกันเพื่อให้เกิดการ 

น�าข้อมูลไปใช้ในการบริการประชาชน โดยไม่ต้องเรียก

เอกสารราชการจากประชาชน ตามแนวคิด “บัตรใบเดียว 

รับบริการจากรัฐได้ทุกเรื่อง ทุกที่ ไม่ต้องมีส�าเนาเอกสาร” 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเป็น 

เจ้าภาพหลักภายใต้การมีส่วนร่วมจากส่วนราชการต่าง ๆ 

ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกระทรวงแล้ว  

๑๙ กระทรวง และเชือ่มโยงกบัหน่วยงานภายใต้ก�ากบัของ

รัฐอีก ๑๖๘ หน่วยงาน รวมทั้งเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกันข้ามหน่วยงานผ่านระบบ Linkage Center 

๑๕๒ ฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลการเดินทาง เข้า-ออก  

(Entry Exit) ของคนไทย ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

และข้อมูลผู ้เสียภาษี ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น 

นอกจากนี้มีการจัดหาเคร่ืองอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ�านวน 

๒๑๔,๗๕๖ เครื่อง โดยได้แจกจ่ายไป ๑๑๕ หน่วยงาน 

ส�าหรับใช้สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการท�างาน  

สิ่งที่เพิ่มมิติใหม่ในการให้บริการ คือ การยกเลิกการ 

เรียกส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐได้แล้ว ๓๐๙ 

กระบวนงาน และใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียว  

เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐได้แล้ว ๑๐๘ กระบวนงาน  

เช่น การขออนุญาตติดตั้งใช้ไฟฟ้า-น�้าประปา และการ 

ขอใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

ด้านการเสรมิสร้างสังคมเข้มแขง็และพฒันา
เศรษฐกิจฐานราก

 ๑. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จดัการชุมชน และลดความเหลือ่มลำา้เชิงพืน้ที ่โดยด�าเนนิ

โครงการการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลภูมิ

สารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการชมุชนอย่างยัง่ยนื 

บูรณาการความร่วมมือกับส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในการจัดท�า

ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชุมชน และลด

ความเหลื่อมล�้าทางสังคม ดังนี้ ๑) น�าฐานข้อมูล กชช. ๒ 

ค จปฐ. ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๖๐ ขึ้นน�าเสนอในระบบ G-Social 

(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ 

บนฐานการรักษาความม่ันคงของทรัพยากร) https://

gsocial.gistda.or.th เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีด้าน 

ภูมิสารสนเทศ ด้านสังคม และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นรปูธรรม ในการสร้างคณุค่าให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อการแก้ไขปัญหา เชงิภมูสิงัคมระดบัชมุชน จงัหวดั ลุม่น�า้ 

ภมูภิาค และประเทศ เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและ

รักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากรตามนโยบายของ

รัฐบาล ๒) เผยแพร่และถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบ  

G-Social ให้แก่ ผู้ใช้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด และคณะท�างานพัฒนาการ

บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จ�านวน ๕ 

จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครพนม ระยอง กาญจนบุร ีอุทยัธานี 

และจังหวัดแพร่ ๓) คณะท�างานพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศเพื่อการ

พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากส�านัก กอง  

ทีเ่กีย่วข้อง ได้รับการพฒันาความรูค้วามสามารถ ด้านการ

จัดท�าภูมิสารสนเทศ ๔) ศึกษากรณีความส�าเร็จของชุมชน

ที่น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชน  

ที่อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ “แม่แจ่มโมเดลพลัส : 

Meacham Model Plus
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 ๒.  โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำาเนินการตามแผนงาน 

บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  

ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ

ของรัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความ

สขุ และมรีายได้เพิม่ มเีป้าหมายในการด�าเนนิงาน จ�านวน 

๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน โดย ๑) จัดการฝึกอบรมสร้างทีม

วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ให้แก่ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ  

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยว 

และด้านบริการ ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นทีมวิทยากร

สัมมาชีพชุมชน จ�านวน ๓,๖๒๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน  

รวม ๑๘,๑๔๐ คน ๒) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ที่ผ่านการ

ฝึกอาชพีโดยทมีวทิยากรสมัมาชพีชุมชน จ�านวน ๒๐,๑๔๐ 

หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๖ คน รวม ๕๒๓,๖๔๐ คน พบว่า  

ครัวเรือนน�าความรู ้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ  

จ�านวน ๕๐๖,๑๘๐ ครัวเรือน มีรายได้จากการประกอบ

อาชพีตามแนวทางสมัมาชพี เฉลีย่ครวัเรือนละ ๑๒,๒๓๑ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๖,๑๙๑.๒๐๔ ล้านบาท

 

 ๓.  การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทยในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อน 

การพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม 

ยั่งยืน ได้บูรณาการการท�างานกับทุก 

ภาคส่วน มีกลไกการท�างานในทุกระดับ 

โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับต�าบล 

เป็นแกนหลกัในการบูรณาการการท�างาน

ร่วมกับทุกภาคส่วน ในระดับพื้นที่ โดย

การจัดเวทีประชาคม รวม ๔ คร้ัง เพื่อ

สร้างความเข้าใจกรอบหลักการด�าเนินงาน ๑๐ ด้าน และ

รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 

๘,๐๘๐,๐๐๐ คน มีแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

   ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ 

ขับเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที ่ตามโครงการไทยนยิม 

ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) มีหมู่บ้าน/ชุมชน

ที่เสนอโครงการ ๘๑,๘๔๘ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๙๒,๗๕๔ 

โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๒๘๗.๐๒ ล้านบาท 

   ๒)  โครงการชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

พัฒนาด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการตลาด จ�านวน 

๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓๒,๗๓๐ ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 

๗๖ จังหวัด โดยด�าเนินการตามกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก ดังนี้ (๑) พัฒนาบุคลากรด้านการ 

ท่องเที่ยว (๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก (๓) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ว 

(๔) เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และ (๕) 

ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
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 ๔. พฒันาระบบบรหิารจดัการกองทนุชมุชนตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากจัดตั้ง 
“ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยง 
กลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการ
บริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบเกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนี้
   ๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ ๑ ครัว
เรือน ๑ สัญญา ได ้จ�านวน ๑๒,๘๒๔ ครัวเรือน  
มีครัวเรือนที่สามารถลดหนี้ได้ จ�านวน ๕,๘๐๓ ครัวเรือน 
เป็นเงิน ๑๐๓.๘๕ ล้านบาท และปลดหนีไ้ด้ ๔๖๗ ครัวเรือน 
เป็นเงิน ๑๙.๓๙ ล้านบาท
   ๒)  กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน  
จดัตัง้คณะท�างานจดัการกองทุนชุมชมในหมูบ้่านเศรษฐกจิ
พอเพยีงครบทกุชมุชน จ�านวน ๒๐,๑๔๐ หมูบ้่าน มกีองทนุ
หนุนเสริมสัมมาชีพ จ�านวน ๖๓,๙๓๕ กองทุน จ�านวนเงิน 
๖๗,๒๐๗.๐๙ ล้านบาท และสนับสนุนเงินทุนให้แก่ 
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จ�านวน ๓๓๓,๔๐๕ ครัวเรือน  
เป็นเงิน ๘,๓๘๔.๐๘ ล้านบาท

 ๕. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค ่าอย ่างเป ็นระบบครบวงจร 
โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
   ๑)  ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล พัฒนาและ
สร้างแบรนด์ผ้าฝ้ายไทยสู่ตลาดโลก (Cotton Thai to 
Global Market) จ�านวน ๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืม ีดงันี ้(๑) คดัเลอืกผลติภณัฑ์ระดบั ๑ – ๕ ดาว 
จ�านวน ๒,๙๐๐ ผลิตภัณฑ์ (๒) พัฒนาองค์ความรู้ ด้าน

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น เทคนิคการย้อม เทคนิค
การตัดแพทเทิร์น เทคนิคการควบคุมมาตรฐาน จ�านวน 
๒,๔๐๐ ผลิตภณัฑ์ (๓) กลุ่มท่ีมศีกัยภาพสูงเชงิพาณชิย์เพือ่
พัฒนาต่อยอดสู่สากล จ�านวน ๕๐๐ ผลิตภัณฑ์ (๔) จัด
กิจกรรม Inspired workshop จ�านวน ๕๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
(๕) พฒันาแบรนด์ อาท ิโลโก้ ป้ายห้อยสนิค้า เรือ่งราวของ
สินค้า จ�านวน ๕๐๐ ผลิตภัณฑ์ (๖) คัดสรรสุดยอด
ผลิตภณัฑ์ฝ้ายไทยจ�านวน ๙ ผลติภัณฑ์ น�ามาสู่การพฒันา
เชงิลึกกบันักออกแบบต่างประเทศ (๗) จัดกิจกรรมเผยแพร่
ภาพลักษณ์แบรนด์ผ้าฝ้ายไทย ได้แก่ จัดกิจกรรม Thai-
land Cotton Day ร่วมใช้ผ้าฝ้ายไทย POP UP Store ใน
ประเทศไทย และเข้าร่วมแสดงสินค้า แสดงแฟชั่น ที่นคร
เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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  ๒)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP 
Thailand ๔.๐ รุ ่นใหม่ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP  
ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D)  
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยด�าเนินการจ้าง
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น 
ทีป่รกึษาในการด�าเนนิพฒันาผลติภัณฑ์โดยศกึษาวเิคราะห์
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาจัดท�า
หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รุ่นใหม่สู่ตลาด ๔.๐ 
และด�าเนินการให้ค�าแนะน�าในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์  

  ๓) เพ่ิมศักยภาพการค ้า การลงทุนตาม 
แนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ่มนำ้าโขง ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster 
ผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๔,๖๐๐ ผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่ภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ�านวน ๒๐ จังหวดั โดย ๑) ให้ความ
รู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการ 
จดัท�าข้อมลูพืน้ฐานและวเิคราะห์ศกัยภาพและจดุอ่อนของ
ผลติภัณฑ์และ/หรอืบรรจภัุณฑ์ จัดท�าเอกสารเผยแพร่และ
สารคดเีผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ๒) ส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย
และการตลาด โดยจดังานแสดง จ�าหน่าย และเจรจาธรุกจิ
ระดับภาค ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี  
จัดงานแสดงและจ�าหน่าย OTOP จ�านวน ๒๐ จังหวัดและ
ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้า OTOP Online เพื่อให้มีความ
สามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้

๖. สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากโครงการตลาดประชารัฐ บูรณาการ
ตลาดประชารฐั โดยเน้น“พฒันาพืน้ทีต่ลาดใหม่ ขยายพืน้ที่

การสร้างเร่ืองราว (Story) ในการเพ่ิมมูลค่าต่อยอด
ภมูปัิญญา การพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์/บรรจุภณัฑ์ 
(Design) การเข้าสู ่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน  
(Certified) และการพัฒนาสินค้าระบบออนไลน์เพิ่ม 
ช่องทางการจ�าหน่าย (Online) ในพื้นท่ีตามโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จ�านวน ๑๓๕ หมู่บ้าน 
และหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว จ�านวน ๑๑๑ 
หมู่บ้าน รวมท้ังหมู่บ้านท่ีเป็นเส้นทางการเช่ือมโยงการ 
ท่องเที่ยว 

ตลาดเดิม” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู ้มีรายได้น้อย  
ผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการรายใหม่ 
ได้มีสถานที่จ�าหน่ายสินค้า เช่น ตลาดประชารัฐคนไทย 
ยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ  
Modern Trade ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ฯลฯ โดยมี
กลไกในการขบัเคลือ่นโครงการ ดงันี ้๑) ขยายพืน้ทีค้่าขาย 
ในตลาดประชารัฐ ๑๐ประเภทมีผู ้ประกอบการที่ลง
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐได้รับการจัดสรร
แล้ว จ�านวน ๙๗,๖๗๐ รายมกีารกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก
ทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๖.๓๗ ล้านบาท ๒) ขยายผล
สู่ตลาดท้องถิน่ จ�านวน ๖,๖๑๐ แห่ง ๓) ด�าเนนิการแต่งตัง้ 
Chief Marketing Officer : CMO ของทั้ง ๗๖ จังหวัด 
และกรุงเทพมหานครจ�านวน ๓,๔๑๖ ราย ๔) เปิดคลินิก 
ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐทุกประเภท จ�านวน ๘๗๘ 
แห่ง ๗๖ จังหวัด คัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ระดับ C จ�านวน ๓๒,๙๑๐ ราย และด�าเนินการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม C ร่วมกับผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารฐั Chief Marketing Officer จ�านวน ๖,๒๙๘ 
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ราย ๕) ยกระดับการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวจังหวัด  

“ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” จ�านวน ๑๗๑ แห่ง ๖) 

สนับสนุนพื้นที่ในตลาดประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรน�า

สินค้าเกษตรมาจ�าหน่ายในตลาดประชารฐั จ�านวน ๕,๗๐๒ ราย 

สร้างรายได้ ๒.๔๓ ล้านบาท ๗) ตรวจประเมินตลาดให้ได้

มาตรฐานตลาดประชารัฐ ในเรื่องของตลาดสะอาดตลาด

ปลอดภยั และไม่ใช้ภาชนะทีม่าจากโฟม จ�านวน ๑,๘๓๘ แห่ง 

มีตลาดอยู่ในระดับดีมาก ๒๕๗ แห่ง ระดับดี ๔๓๐ แห่ง 

และระดับพื้นฐาน ๗๙๓ แห่ง 

 

 ๗.  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย

อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ

ประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�า

จังหวัด (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

จ�านวน ๔,๑๕๖ กลุ่ม ในด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป 

และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

จ�านวน ๓,๘๒๑ กลุ่มเป็นเงิน ๓,๐๒๖.๖๙ ล้านบาท  

เกดิการสร้างเครอืข่ายด้านการเกษตร จ�านวน ๒๔ เครือข่าย 

เครือข่ายด้านการแปรรูป จ�านวน ๑๖ เครือข่าย ด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จ�านวน ๙ เครือข่ายและเกิดการ 

ท่องเที่ยวในชุมชน ในพื้นที่ ๔๕ จังหวัด ๑๓๕ ชุมชน  

มีการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด จ�านวน  

๗๗ บริษัท

   ๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์

ชุมชน ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

(OTOP) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ศักยภาพผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ในการจัดแสดงสินค้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

ทั้งในระดับประเทศ ระหว่างประเทศ ภูมิภาค และ 

จังหวัด ร้านประชารัฐสุขใจ Shop และการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์บนเคร่ืองบิน ยอดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๙๐.๓๒๐ ล้านบาท
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 ๘.  การกระจายการถอืครองและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเป็นธรรม
   ๑)  จดัทีด่นิทำากนิให้ชมุชนโดยคณะอนกุรรมการ
จัดที่ดิน
     ภายใต้คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ 
(คทช.) ด�าเนินการจัดคนเข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เป็นกลุม่หรอืชมุชน โดยราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพจากภาค
รัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการรวมกลุ่ม
ด�าเนนิกจิกรรมในรปูแบบสหกรณ์ ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่ม ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้
กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
เป็นกลุม่หรอืชุมชน จ�านวน ๔๕,๒๔๘ ราย ๕๗,๖๙๑ แปลง 
พื้นที่ ๓๑๗,๐๒๔ ไร่

   ๒)  จัดที่ดินทำากินและที่อยู ่อาศัยให ้แก ่
ประชาชนที่ยากจน ตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง (อพป.) โดยจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน จ�านวน ๔,๕๒๒ แปลง 
๒,๙๒๙ ครัวเรือน ท�าให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ๙.  สร้างสภาพแวดล้อม และนวตักรรมโดยคำานงึ
ถึงเร่ืองอารยะสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตของเด็ก  
ผู้สูงวัย ผู้พิการ และทุพลภาพ การให้บริการด้านการ 
ออกแบบสถาปัตกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึง  
การออกแบบชุมชนเมืองที่มีการก�าหนด Urban Design 
Guideline และออกแบบการพฒันาทีค่�านงึถงึ Universal 
Design ส�าหรับให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพ
ร่างกายสามารถเข้าใช้บริการได้ และได้ด�าเนินการ
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ออกแบบภูมิสถาปัตกรรมที่ค�านึงถึง Universal Design 
โดยด�าเนินการจัดท�าแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน ๖ 
โครงการ คือ ๑) โครงการออกแบบวางผงัศาลากลางจงัหวดั
พังงา (หลังใหม่) ๒) โครงการบ้านห่วงใยประชาสุขใจ 
(ต้านทานแผ่นดินไหว) ๓) โครงการบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ๔) 
โครงการศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕) 

 ๑๐. จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อผู้ด้อยโอกาส

  ๑)  สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู ้สูงอายุ 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียม ทางสังคม 

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคง 

ให้ทั่วถึง ลดความเหล่ือมล�้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาค และ 

เป็นธรรม เอื้อต่อการด�ารงชีวิตในสังคมสูงวัย ได้จัดสรร 

โครงการส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
๖) โครงการพัฒนาตามผังเมอืงรวมโคกกลอย – ท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงาเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพ
ร่างกาย (เด็ก ผู้พิการ ทุพลภาพ และคนชรา) สามารถเข้า

ถึงบริการของรัฐได้ทุกอาคาร

งบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ 

แล้ว จ�านวน ๔ ไตรมาส เป็นเงิน ๖๐,๔๔๗.๗๘ ล้านบาท 

โดยการจัดเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส�าหรับ 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�านวน ๗,๖๒๓,๕๔๖ คน  

ได้รับเบี้ยยังชีพเอื้อต่อการด�ารงชีวิตในสังคมผู้สูงวัย ท�าให้

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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  ๒)  สนบัสนนุการเสริมสร้างสวสัดกิารทาง

สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ จัดสรรงบประมาณ  

จ�านวน ๑๔,๖๔๔.๘๗ ล้านบาท เพือ่เป็นการสนบัสนนุการ

เสริมสร ้างสวัสดิการทางสังคมให ้แก ่คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน น�าไปจ่ายให้แก่คนพิการที่มีสิทธิรับ

เงินเบี้ยความพิการ ในอัตราคนละ ๘๐๐ บาท ต่อเดือน 

จ�านวน ๑,๕๒๕,๕๐๘ คน ได้รับเงินเบี้ย ความพิการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

  ๓)   สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

ป่วยเอดส์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ให้กบัผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและท�าการวนิจิฉัยแล้ว

และมีความเป็นอยู่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล 

ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจัดสรร 

งบประมาณเป็นเงนิอดุหนนุทัว่ไป จ�านวน ๕๒๗,๕๔๒.๕๐ 

ล้านบาท เพ่ือผู ้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 

พึงพาตนเองได้

  ๔)  โครงการพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ จ�านวน ๓๐๔ แห่ง ในพื้นที่ ๖๑ จังหวัด 

ดังนี้ (๑) พัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กให ้สอดคล ้องกับบริบทใน

ปัจจุบัน (๒) พัฒนาความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพนักวิชาการศึกษา ครูผู้

ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก โดยจัดให้มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

และจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประเภทศูนย์เด็กเล็ก 

(SAR) (๓) ประสานความร่วมมือ 

องค ์กรยูนิ เซฟประเทศไทย และ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ในการจัดท�าโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ๑๑.  ส่งเสรมิการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของ

ประชาชนที่มีฐานะยากจนในระดับพื้นที ่

อบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอ�าเภอ จ�านวน ๘๗๘ คน 

ทีท่�าหน้าทีใ่นการไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาททางแพ่ง

และทางอาญา เพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากรผู้ท�าหน้าที่

ไกล่เกลี่ย และข้อพิพาทประจ�าอ�าเภอให้มีความรู้ความ

เข้าใจในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลีย่และประนอมข้อ

พพิาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือ่แก้ปัญหาความเดือดร้อน

ให้แก่ประชาชนเป็นการเพิ่มช่องทางการอ�านวยความเป็น

ธรรม และยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส�าคัญ

ของยุติธรรมทางเลือก อันเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล 

สร้างความสมานฉันท์ความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่

 

 ๑๒.  พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  ๑)  ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือน 

ที่ห ่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล�้า  

ให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง โดยก่อสร้างขยายเขตระบบ

จ�าหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎร จ�านวน ๑,๔๓๗ ครัวเรือน เพื่อ

พฒันาคณุภาพชวีติของประชากร ลดอตัราการโยกย้ายเข้า

สู่เมือง สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมในชนบทช่วยลดค่าใช้

จ่ายด้านเชื้อเพลิง ซ่ึงก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงานลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ 

กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท

     ๒)  โครงการขยายการให้บรกิารนำา้ประปา

อย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง ดำาเนินโครงการวางท่อ

จ่ายน�้าเชิงสังคม (Public Service Obligation) เพื่อให้

บริการประชาชนท่ียังไม่มีน�้าประปาใช้ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

และมีความหนาแน่นน้อยหรือชุมชนผู ้มีรายได้น ้อย  

โดยด�าเนินการวางท่อประปาแล้วเสร็จ ระยะทางรวม 

๓๘.๖๑๓ กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีน�้าประปาที่ได้

มาตรฐานคุณภาพ WHO ส�าหรับใช้ในการอุปโภคและ

บริโภค อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั ส่งผลต่อคณุภาพชีวติ

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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 ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เกิด

ความคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ประเทศเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน และลดความ 

เหลือ่มล�า้ในการใช้ประโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาติ 

โดยให้มีการกระจายสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรม

  (๑)  การตรวจสอบหนังสือส�าคัญส�าหรับ 

ที่หลวง กรณีไม่ปรากฏรูปแปลงท่ีดินในระวางแผนที ่

เชิงเปรียบเทียบ จ�านวน ๙๑๗ แปลง เพื่อลดข้อพิพาท 

ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

โต้แย้ง หรอืเรยีกร้องสทิธใินทีด่นิของรัฐโดยมหีนงัสอืส�าคญั

ส�าหรับที่หลวงเป็นหลักฐานแสดงต�าแหน่งและแนวเขต 

ที่ชัดเจนส�าหรับใช้ร่วมกันต่อไปในอนาคต

  (๒) เดินส�ารวจจัดท�ารูปแปลงโฉนดท่ีดินและ

เดินส�ารวจออกโฉนดทีด่นิด้วยระบบ RTK GNSS Network 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จ�านวน ๘๐,๐๘๐ แปลง เนื้อที่ 

๒๐๐,๕๕๓ ไร่

  (๓)  บริหารจดัการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิ

สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความ

ยากจน และพัฒนาชนบท จ�านวน ๖ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี 

สุรินทร์ และอุทัยธานี สามารถด�าเนินการรังวัด  

วางผงัแนวเขตการครอบครองให้แก่ราษฎร จ�านวน 

๒,๒๔๓ แปลง ๑,๙๔๘ ครัวเรือน

  (๔)  จดัทีด่นิท�ากนิและทีอ่ยูอ่าศัยให้แก่

ประชาชนที่ยากจน โดยสนับสนุนการด�าเนินงาน 

จัดที่ดินโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน

ตนเอง (อพป.) จ�านวน ๔,๕๒๒ แปลง ๒,๙๒๙  

ครัวเรือน
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 ๒.  ส่งเสริมการดแูลทีส่าธารณะประโยชน์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

  ๑)  นำาเข้าข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดินของรัฐ

เข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้มีความถูกต้องและทันสมัย จ�านวน 

๓๑,๐๔๖ แปลง เพือ่สามารถให้บรกิารข้อมลูแก่ประชาชน

ผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ

  ๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ด้านทะเบียนที่ดินด้วยระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบให้

บริการค้นหาต�าแหน่งแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) โดยเพิ่มระบบค�านวณค่า

ธรรมเนียม ภาษี อากร ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดและ

คิวรังวัด เพ่ืออ�านวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

ส�าหรบัประชาชนจ�านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ (๑) เข้าเวบ็ไซต์  

(Web Application) Google ค้นหาโดยพิมพ์“dolwms.

dol.go.th”หรือ “รูปแปลงที่ดิน”หรือเข้าเว็บไซต์โดยตรง 

http : // dolwms.dol.go.th (๒) ค้นหาข้อมลูทางอปุกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ชื่อ “Lands-

Maps” (๓) จุดบรกิารประชาชนในส�านกังานทีด่นิจงัหวดั/

สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ จ�านวน ๔๖๐ ส�านักงาน โดย

มียอดสะสมผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้น ๓๐,๕๑๓,๘๑๕ คน

 ๓.  ปรบัปรงุแนวเขตท่ีดนิของรฐัแบบบรูณาการ 

(ONE MAP)

   ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ

บรูณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ด�าเนนิการ

ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการออก น.ส.ล.  

ไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลการจัดท�าแผนที่ One Map เสนอ

คณะรัฐมนตรี จ�านวน ๘๘,๑๙๘ แปลง เฉพาะหนังสือ

ส�าคัญส�าหรับท่ีหลวงท่ีออกในท่ีดินสาธารณประโยชน์ให้

กับประชาชนใช้ร ่วมกัน ในพื้นที่  ๗๖ จังหวัด และ

กรุงเทพมหานครพร้อมจัดท�าข้อมูลระวางแผนที่ท่ีมีการ

รับรองแนวเขตป่าไม้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ๑๓ จ�านวน 

๒๙,๕๐๑ ระวาง ในพื้นที่ ๖๘ จังหวัด ส�าหรับใช้ในการ

ตรวจสอบและวางแนวทางในการพิจารณาร่วมกับข้อมูล

แผนที่ One Map ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ดิน 

ในประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และได้รับ 

ความเชือ่ถอืจากประชาชนทัง้ในด้านการออกเอกสารสิทธิ 

การจัดสรรที่ดินท�ากิน และการพิจารณาข้อพิพาท 

 ๔. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมี

ประสทิธภิาพ ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจดัการขยะมูลฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านกลไกคณะกรรมการจดัการสิง่ปฏกูิลและ

มูลฝอย โดยใช้หลักการ “ประชารัฐ” และหลักการ ๓ Rs 

(Reduce Reuse และ Recycle) หรือ ๓ ช. คือใช้น้อย  

ใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
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   ๑)   การจัดการขยะต้นทาง (๑) จัดให้มีการ

แยกขยะมูลฝอย ๔ ประเภท ได้แก่ขยะมูลฝอยทั่วไป  

ขยะมลูฝอยน�ากลบัมาใช้ใหม่ ขยะมลูฝอยอนิทรย์ีหรอืขยะ

เศษอาหาร ขยะทีเ่ป็นพษิหรืออนัตรายจากชมุชน ตามหลกั

การ ๓ Rs (Reduce Reuse และ Recycle) (๒) ใช้กลไก

ความร่วมมือตามหลัก “ประชารัฐ” โดยจัดต้ังเครือข่าย 

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือน

   ๒)  การจัดการขยะกลางทาง (๑) จัดตั้ง 

“จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน” ทุกหมู ่บ้าน/ชุมชน  

ทั่วประเทศ จ�านวน ๘๕,๔๑๖ แห่ง (๒) จัดตั้ง “ถังขยะ

อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด (๓) 

ควบคุมผู ้ประกอบกิจการตลาดของเอกชนให้มีความ

สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐานตาม

หลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (๔) ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดตั้งภาชนะรองรับขยะ

มูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะและสถานที ่

ท่องเที่ยวทุกแห่ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล

ขยะอนัตราย (๕) รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติก 

และการงดใช้กล่องโฟม

   ๓)  การจัดการขยะปลายทาง (๑) รวมกลุ่ม

จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นครบ ๗๖ จังหวัด จ�านวน ๓๒๔ กลุ่ม วางแผน

การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

และยัง่ยนื เช่นการพัฒนาระบบฝังกลบขยะเป็นโรงงานผลติ 

RDF โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ โรงเตาเผาขยะที่มี

ระบบควบคุมมลพิษ และโรงหมักท�าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบ่อฝังกลบขยะที่ไม่

ถกูต้องด�าเนนิการปรบัปรุงหรอืแก้ไข ปิด หรอื บ�าบัด/ฟ้ืนฟู 

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการหรือให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

 ๕.  ปรับปรุงแหล่งนำ้าสาธารณะและสิ่งแวดล้อม

ในพืน้ทีโ่ดยอาศยัการมส่ีวนร่วมของประชาชน บรูณาการ

แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้าต่าง ๆ ด้วย

กลไกประชารัฐ เพ่ือให้การสัญจรทางน�า้สะดวกขึน้ มพีืน้ที่

การเลีย้งสตัว์น�า้และเพ่ิมพืน้ทีก่กัเกบ็น�า้ ระบายน�า้ป้องกัน

น�้าท่วมบ้านเรือน และลดการเน่าเสียของน�้า

   ๑)  ก�าจัดผักตบชวาในแม่น�้าสายหลัก และ

แหล่งน�า้ปิดขนาดใหญ่ทัว่ประเทศแล้ว จ�านวน ๔,๕๑๖,๒๓๖ ตนั 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก�าจดัได้ ๘๘๐,๕๐๗ ตนั

   ๒)  จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อม

เคร่ืองยนต์และอปุกรณ์ประจ�าเรือ จ�านวน ๘๓๔ ล�า ให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๕๓๙ แห่ง ในพ้ืนที ่๓๑ จงัหวดั 

เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีปุกรณ์และเครือ่งมือ

พื้นฐานในการก�าจัดผักตบชวาในระดับ “เก็บเล็ก”

   ๓)  จัดต้ังชมรมคนริมน�้าเพ่ือท�าหน้าที่ในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น�้าล�าคลอง จ�านวน ๗,๕๘๘ 

ชมรม มีสมาชิก จ�านวน ๑,๔๒๒,๘๙๘ คน
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 ๖.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟแูละป้องกันการทำาลายทรพัยากรธรรมชาติ

    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทำากินและ 

อยู่อาศยัให้ชุมชนในทีด่นิสาธารณประโยชน์ ให้แก่ราษฎร

ผู้ยากไร้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท

ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก โดยการจัดที่ดินท�ากินให้

ชุมชนในที่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรรวมกลุ ่ม 

รปูแบบสหกรณ์หรอืรปูแบบอืน่ทีเ่หมาะสม ในพืน้ท่ีจังหวดั

ปราจีนบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ รวม ๑๐ พื้นท่ี เพ่ือ 

ร่วมกันบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน

 ๗.  บูรณาการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั

ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ

   (๑)  ฝึกอบรมพฒันาวทิยากรด้านการบญัชาการ

เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ให้กับ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยข้ันสูง 

ได้แก่ หลักสูตรความรู ้พื้นฐานด้านระบบบัญชาการ

เหตุการณ์หลักสูตรการปฏิบัติงานของส่วนอ�านวยการ 

หลักสูตรการปฏิบัติงานของส่วนปฏิบัติการ หลักสูตร 

การปฏิบัติงานของส่วนสนับสนุน หลักสูตรการปฏิบัติการ

ของส่วนการเงนิ และหลกัสตูรอ�านวยการของผู้บญัชาการ 

และหลกัสตูรการปฏบัิตงิานของชดุสถานการณ์ทกุประเภทภยั 

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    (๒)  ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏบิติัการสนบัสนนุ

การจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistant 

Team : IMAT) ให้กบัข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร 

ข้าราชการต�ารวจ วสิาหกจิและเจ้าหน้าทีม่ลูนธิ ิหรอืองค์กร

การกุศล จ�านวน ๓๖ คน ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความ

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชุดปฏิบัติการสนับสนุนการ

จัดการเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การสร้าง

ประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู ่ ภายใต้วาระ 

“ประเทศไทยปลอดภัย” (Safety Thailand)
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   (๓)  ป ร ะชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร จั ด ก า ร

ภาวะฉุกเฉินของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาต ิหลกัสตูร EOC Operations Course 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินงานของศูนย์

ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC)และแนวทางการปฏิบัติงาน

สนับสนุนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาต ิให้กบับคุลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

และภาคีเครือข่าย จ�านวน ๖๐ คน

   (๔) ฝึกอบรมเสรมิสร้างประสทิธภิาพอาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “โครงการรวมพลคนกู ้ภัย”  

ในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ แห่ง

   (๕)  ประชมุชีแ้จงนโยบายการปฏบิตังิานแก่ อป

พร. (วัน อปพร.) จ�านวน ๑ รุ่น มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 

๔,๖๙๐ คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

   (๖)  การช่วยเหลอืพ่ีน้องประชาชนผูป้ระสบภยั 

ในระยะเร่งด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยการจัดหา

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ เช่น ผ้าห่ม 

เสื้อกันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง น�้าดื่ม เวชภัณฑ์และยา

รักษาโรค จ�านวน ๔๔๘,๗๘๕ ชิ้น

 ๘.  การบรูณาการแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลและช่วงปกติ มุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ทกุระดบัและยึดพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง เน้นมาตรการทางสังคม

และชมุชนในการป้องปรามและตกัเตอืนผูม้พีฤตกิรรมเสีย่ง

ในการขับข่ีในรูปแบบประชารัฐ ควบคู่กับการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)  จัดท�าแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

   (๒)  ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหต ุ

ทางถนนทั้งปี เน้นย�้ารณรงค์ “การสร้างวินัยจราจร” 

และ “ความปลอดภัยทางถนน” รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 

หลักปฺฏิบัติ “๔ ห้าม ๓ ต้อง”

   (๓) โครงการ “วันโลกร�าลึกผู้สูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนน”

   (๔) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลโดยจัดท�าแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม

ทั้งจัดต้ังศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาล และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด อ�าเภอ ในช่วงเทศกาลโดย

สนับสนุนในการจัดตั้งจุดตรวจและด่านตรวจร่วม จ�านวน 

๘๗๘ อ�าเภอ ๗๖ จังหวัด รวมทั้งการรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน�้าใจ รักษาวินัยจราจร”

   (๕) การสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัด

แอลกอฮอล์ให้จงัหวดับรูณาการใช้ร่วมกนั กบัหน่วยงาน ที่

เกีย่วข้อง จ�านวน ๑,๕๗๖ เครือ่ง พร้อมทัง้สนบัสนนุเคร่ือง

ตรวจวดัระดับแอลกอฮอล์เพิม่เติมให้จงัหวดัต่าง ๆ  จ�านวน 

๒,๙๓๐ เครื่อง

   (๖)  จัดต้ังคณะท�างานวเิคราะห์สาเหตกุารเกิด

อุบัติเหตุทางถนน
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 ๙.  การวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ

บรหิารจดัการพ้ืนท่ีเส่ียงภัยพิบตั ิรวมทัง้การแก้ไขปัญหา

นำ้าทั้งระบบ

   ๑) การวางและจัดทำาผังนโยบายบรรเทา

อุทกภัยลุ่มนำ้า ด�าเนินการวางผังการระบายน�้าของจังหวัด

พร้อมมาตรการปรับปรุงทางน�้าธรรมชาติเพื่อการป้องกัน

และบรรเทาอุทกภัย ลดความเส่ียงจากปัญหาอุทกภัย  

แก้ปัญหาสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทาง

ระบายน�้า ในพื้นที่ ๕ ลุ ่มน�้าได้แก่ ลุ ่มน�้าสะแกกรัง  

ลุ่มน�้าแม่กลอง ลุ่มน�้าปราจีนบุรี ลุ่มน�้าโตนเลสาป และ 

ลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลตะวันออกและได้ส่งข้อมูลแผนที่ที่เสี่ยง

ภยัน�า้ท่วมและตารางอตัราการไหลท่ีคาบอบุติัต่างๆ ในล�าน�า้ 

บรเิวณโครงสร้างพืน้ฐานทีต่ดัขวางทางน�า้ ในพืน้ที ่๕ ลุม่น�า้

ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใช้เป็นข้อมูลด�าเนินการ 

เช่น ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ กรมทรัพยากรน�้า  

การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมทางหลวง 

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การอนุญาตก่อสร้างให้กับประชาชน หรือใช้ในการเสนอ

แนะให้กับชาวบ้านได้ เป็นต้น

   ๒) ฟื้นฟูบูรณะแหล่งนำ้าเดิมเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย นำ้าป่าไหลหลากและ 

ดินโคลนถล่ม ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและ

เกิดภัยซ�้าซาก โดยการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน�้าธรรมชาติ

ที่ตื้นเขิน เพื่อกักเก็บน�้าไว ้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการ 

เพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บน�้าในฤดูน�้าหลาก อีกท้ังปรับปรุงล�าน�้า  

คู คลอง แม่น�้า ล�าห้วย เพื่อควบคุมความเร็วและทิศทาง

การไหล เก็บกักน�้าไว้ใช้บรรเทาภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น ๕๓ 

โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๘๕.๓๙๖ ล้านบาท

   ๓)  โครงการก่อสร้างเขือ่น ค.ส.ล. และประตู

ระบายนำ้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 

คลองสอง และคลองบางซือ่ จากบริเวณเข่ือนเดมิอโุมงค์

ยักษ์พระรามเก้า – รามคำาแหงไปทางประตูระบายนำ้า

คลองสองสายใต้ เพ่ือจัดระเบียบและบริหารจัดการ 

สิ่งก่อสร้างรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะคลองลาดพร้าว และ 

คลองสอง โดยด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนในส่วนที่มีบ้าน

ประชาชนและชุมชนรุกล�้าเขตคลอง จ�านวน ๕๐ ชุมชน 

เป้าหมายการก่อสร้างความยาวประมาณ ๓๑.๑๕ กิโลเมตร 

ด�าเนนิการตอกเสาเขม็แล้วรวมจ�านวน ๒๕,๓๐๐ ต้น ความ

ยาวประมาณ ๑๙.๑๓ กิโลเมตร ท�าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบายน�า้ เกิดการถ่ายเทน�า้ในพืน้ทีท่�าให้คณุภาพน�า้ดี

ขึ้นลดผลกระทบต่อประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนริมคลอง
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  ๑๐. พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การจัดการความเส่ียงภัยจากภัยพิบัติเพ่ือความต่อเนื่อง

ของการพัฒนา

     ๑)  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 

ริมนำา้เพือ่ป้องกันตลิง่รมิแม่นำา้ภายในประเทศ ก่อสร้างเขือ่น

ป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้ไม่ให้ถกูน�า้กดัเซาะพงัทลายเนือ่งจาก

ภัยธรรมชาติ ความยาวรวม ๑๐๖,๔๙๓ เมตร เพื่อป้องกัน

พื้นท่ีริมตลิ่งไม่ให้ถูกกัดเซาะพังทลาย ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การระบายน�้า เช่น โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง 

รมิแม่น�า้น้อย จังหวดัสงิห์บุร ีโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนั

ตลิ่งริมแม่น�้าหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นต้น

     ๒) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ ด�าเนินการ

ส�ารวจออกแบบและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้า

ชายแดน ตามแนวแม่น�้าชายแดนฝั่งไทยที่ประสบปัญหา

การพังทลายของตลิ่งมิให้พังทลายและสูญเสียดินแดน

เนื่องจากภัยธรรมชาติ ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความยาวรวม 

จ�านวน ๓๐,๒๐๐ เมตร

 ๑๑. การกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย 

การตรวจสอบอาคาร และเครื่องเล่น/เครื่องอำานวย 

ความสะดวกข้ึนทีส่งู ได้ก�าชบัให้จงัหวดั กรงุเทพมหานคร 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด ด�าเนินการ

ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร  

และเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความปลอดภัย โดย

เน้นย�้าให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ทกุแห่งทีเ่ป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายควบคุม

อาคาร ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎหมาย

ควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ 

ประกอบกับกฎกระทรวงก�าหนดประเภทอาคารที่ต้อง 

จัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงว่าด้วย

การยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และ 

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘  

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�าเนินการตรวจสอบอาคาร 

จ�านวน ๑๗,๗๕๙ อาคาร โรงมหรสพ จ�านวน ๔๓๒ แห่ง 

และเครื่องเล่นทั่วประเทศ จ�านวน ๓๕๙ เครื่อง 
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ด้านการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้

บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) 

และบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

   ๑) อำานวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) พัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือ

ผ่านแดนจากการเขียนด้วยมือให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(E – Border Pass ) โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนมาเป็นฐานข้อมูลใน

การออกหนังสือผ่านแดนและหนังสือผ่านแดนชั่วคราว

ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสามารถ

พิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการ 

กระตุน้เศรษฐกจิตามแนวชายแดนยกระดบัความสามารถ

ในการแข่งขัน ได้มีจ�านวนผู ้มาใช้บริการออกหนังสือ 

ผ่านแดน/หนงัสอืผ่านแดนช่ัวคราวด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๓,๐๒๑,๘๗๒ ฉบับ

   ๒)  ให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผังเมือง  

น�าเข้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม

จังหวัด จ�านวน ๗๓ จังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุนชน 

จ�านวน ๑๑๔ ผัง ที่ประกาศใช้เป็นกฎกระทรวง และยังมี

ผลบงัคับใช้ทัว่ประเทศ ให้เป็นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

(GIS) สามารถให้บริการรวม จ�านวน ๑๘๗ ผัง และฐาน

ข้อมูลขอบเขตของพืน้ท่ีควบคมุการก่อสร้างอาคารและข้อ

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ควบคุม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่ประกาศ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จ�านวน 

๗๖ จงัหวดั (ยกเว้นกรงุเทพมหานคร) มโีปรแกรมประยกุต์

ระบบการสืบค้นและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
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กฎกระทรวงผงัเมอืงรวมและตรวจสอบข้อก�าหนดขอบเขต

พืน้ทีค่วบคมุการก่อสร้างอาคาร โปรแกรมระบบตรวจสอบ

และขอยื่นค�าร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม

เพื่อตรวจสอบและขอยื่นค�าร้องรายการปิดประกาศ ๓๐ 

วัน และ ๙๐ วัน เพื่อขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลกิข้อก�าหนดเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทีด่นิของผงัเมอืง

รวมและโปรแกรมระบบติดตามการด�าเนนิงานผงัเมอืงรวม 

เพื่อตรวจสอบสถานะของผังเมืองที่อยู ่ระหว่างจัดท�า/

ประเมินผลผังปรับปรุงและแก้ไขผังบางส่วนตามมาตร 

๒๖/๑ ที่สามารถให้บริการผ่าน Web Application และ 

Mobile Application

   ๓)  นำาเข้าข้อมูลแผนท่ีรูปแปลงที่ดินของรัฐ

เข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้มีความถูกต้องและทันสมัยจ�านวน 

๓๑,๐๔๖ แปลง เพือ่สามารถให้บรกิารข้อมลูแก่ประชาชน

ผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ

   ๔) พัฒนาระบบงานบริการลูกค้าเพื่อรองรับ

รฐับาลดจิทิลั (๑) Digital Payment รบัและจ่ายเงนิ แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (MEA Digital Payment) โดยไม่ใช้เงินสด 

จ�านวน ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบช�าระค่าไฟฟ้าและค่าบริการ

ขอใช้ไฟฟ้า ระบบคืนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ระบบการ

โอนเงินรับช�าระค่าขายแบบประกวดราคา และระบบการ

โอนเงินผ่าน Prompt Pay หรือเข้าบัญชีธนาคาร (๒) 

Smart Service ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้

ไฟฟ้า ผ่าน Internet และ Mobile Application ได้ทุกที่

ทุกเวลา และ (๓) APP Mobile บริการรับค�าร้องติดตั้ง

ประปาใหม ่  บริการแจ ้งยอดค ่าน�้ าค ้างช�าระทาง

อเิล็กทรอนกิส์ (e – Bill) รับค�าร้องค่าน�า้ผิดปกติ น�า้ประปา

ไม่ไหล ไหลอ่อน น�้าขุ่น มีกล่ิน ช�าระเงินค่าใช้น�้าประปา

ด้วยระบบ QR Code ผ่านระบบ Internet และ APP 

Mobile (๔) การช�าระค่าสาธารณปูโภคด้วยบตัรเดบติและ

บัตรเครดิตผ่านเครื่อง EPC
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  ๒. การดำาเนินการตามรายงานการจัดลำาดับ
ความสำาคัญความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ  
(Doing Business) ตามข้อเสนอของธนาคารโลก  
ผลการจัดล�าดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ธนาคารโลกจัดอันดับ
ให้ประเทศไทยดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒๐ อันดับโดยใน 
ส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ด�าเนินการปรับปรุงการให้
บรกิารเพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธรุกจิและ
การแข่งขันของประเทศประกอบด้วย
    ๑)  ด้านการขออนุญาตการก่อสร้าง ลดระยะ
เวลาในการขอใช้อาคารขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงต�่า จาก  
๓๐ วันเหลือ ๑๕ วัน แก้ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ลดจ�านวน
การตรวจสอบจากเดิมเฉลี่ย ๗ ครั้ง เหลือ ๔ ครั้ง แก้ไข 
กฎกระทรวงเพื่อให้สามารถยื่นเอกสารประกอบค�าขอ
อนญุาตก่อสร้างด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้ ปรับปรุง

คู ่มือเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยก�าหนด 
ระยะเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ น�าไปใช้
เป็นเกณฑ์ในการให้บริการโดยอาคารทีม่คีวามสลับซับซ้อน 
อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษจะใช้เวลาในการอนญุาต
ก่อสร้างไม่เกิน ๔๕ วัน ส่วนอาคารขนาดเล็กก�าหนดไว้ 
ไม่เกิน ๑๐ วัน ๒) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ลดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ จาก ๓๗ วัน 
เหลือ ๑๗ วัน และจาก ๕ ขั้นตอน เหลือ ๓ ข้ันตอน  
และ ๓) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน พัฒนา APP“ 
LandsMaps” ตรวจสอบแปลงที่ดิน จัดเก็บข้อมูลที่ดิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้ 
เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เพ่ือลดการใช้เอกสารในการท�าธุรกรรมและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถให้บริการ 

ในการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้
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  ๓. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐและ

ปรับปรุงการอำานวยความเป็นธรรมโดยเพิ่มบทบาท  

การแก้ไขปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา

    ๑) ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดและอำาเภอ จัดตั้ง

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวัด/อ�าเภอ ท่ัวประเทศ เพือ่รบัเรือ่งร้อง

เรยีนร้องทกุข์ ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษาแนะน�า

ด้านกฎหมาย การประนีประนอม ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท  

การรับปัญหาข้อร้องทุกข์ ความต้องการและข้อเสนอแนะ

ของประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ก�ากับดูแล 

อ�านวยการให้บริการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมีการจัดชุดปฏิบัติการ 

เชิงรุก ชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล (ชปต.) ซึ่งเป็นหน่วย

เคลื่อนที่เร็วของศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ ในการด�าเนินงาน

แก้ไขปัญหาตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาล เช่น การค้า

มนุษย์ การแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ การแก้ไขปัญหา 

ป่าไม้และทรพัยากรธรรมชาต ิการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

เป็นต้น โดยมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่าง 

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอกับศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเพื่อ

สนับสนุนในการบริหารจัดการ ควบคุม ก�ากับ ติดตาม 

ผลการด�าเนินงาน และยกระดับการให้บริการรับเรื่องร้อง

เรียนร้องทุกข์ ด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น โมบาย 

แอพพลเิคชัน่ แผนทีด่จิิตอล (Google Map) มกีารเช่ือมต่อ

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของการขับเคลื่อนภารกิจ

ของศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเชิงรุก เข้ากับระบบของศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัด และส่วนกลาง เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการแก้ไขปัญหาและการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและ 

มปีระสิทธภิาพ โดยมปีระชาชนเข้ารับบริการศนูย์ด�ารงธรรม

ทั่วประเทศ จ�านวน ๓,๒๗๓,๖๑๕ เรื่อง ด�าเนินการแล้ว

เสร็จ จ�านวน ๓,๒๑๖,๔๗๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕
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    ๒) โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจ

ของศูนย์ดำารงธรรมกรมที่ดิน จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม กรม

ทีด่นิเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ของประชาชนทีเ่กีย่วกบั

ภารกิจด้านที่ดิน ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจ�านวน ๗ 

ช่องทาง ได้แก่ (๑) ตดิต่อด้วยตนเอง (๒) ทางเวบ็ไซต์ระบบ

ศูนย์ด�ารงธรรม www.dol.go.th (๓) E-mail : dam-

rongtham@dol.go.th (๔) จดหมายถึงศูนย์ด�ารงธรรม

กรมที่ดิน (๕) โทรศัพท์ (๖) โทรสาร และ (๗) บริการ Call 

Center ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประชาชนได้

รับความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค ตรวจสอบได้ และ

มาตรฐานเดียวกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีประชาชนเข้ารับ

บรกิาร จ�านวน ๖๙,๙๗๕ เรือ่ง ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวน 

๖๙,๔๓๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๒
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  ๔.  การให้ความช่วยเหลอืเกษตรกร(การลดและ

ควบคุมค่าเช่านา)

    ๑)  ส�ารวจข้อมลูการเช่านาพบมจี�านวนผูเ้ช่านา 

๔๑๓,๑๑๗ ราย จ�านวนพื้นที่การเช่านา ๗,๑๙๐,๗๔๗ ไร่

    ๒) ควบคุมค่าเช่านาจ�านวน ๖๙ จังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร จ�านวนผู้เช่านา ๓๖๘,๖๔๗ ราย 

จ�านวนพื้นที่การเช่านา ๖,๐๗๘,๗๒๙ ไร่

    ๓) สามารถลดค่าเช่านาในพื้นท่ี ๓๑ จังหวัด 

จ�านวนผู้เช่านา ๓๖,๐๕๒ ราย พื้นที่เช่านา ๓๖๑,๔๒๘ ไร่ 

คิดเป็นเงินที่เจรจาลดได้จ�านวน ๒๓.๕๔ ล้านบาท

  

  ๕.  การดำาเนนิการด้านการปฏริปูประเทศในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศดังนี้

    ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับ ติดตาม และ

ประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ

คณะกรรมการปฏริปูประเทศของกระทรวงมหาดไทย โดย

มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

    ๒)  แต่งตั้งคณะท�างานกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรปูประเทศ มรีองปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

คณะท�างานใน ๔ ด้าน ตามกลุม่ภารกจิกระทรวงมหาดไทย

    ๓) จัดต้ังกลุ่มขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เพ่ือเป็นหน่วยขบัเคลือ่น

เรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

    ๔) ยกร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร่วมกับคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 

    ๕) ด�าเนินการขับเคลื่อน ๒๖๓ แผนงาน/

โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ โดยมีแผนงาน/โครงการที่เป็นจุดเน้นหนัก 

ของกระทรวง จ�านวน ๑๑ เรือ่งคอื (๑) ขยะ (๒) การจดัการ

ภยัพิบตั ิ(๓) การส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน (๔) จดัท�ารปูแปลง

โฉนดท่ีดินและเดินส�ารวจออกโฉนดท่ีดินด้วยระบบ  

RTK GNSS Network (๕) การจัดท�าผังบรรเทาอุทกภัย 

ลุม่น�า้และเส้นทางน�า้ในลุม่น�า้ (๖) การบรูณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐ (๗) One Plan (๘) 

จงัหวดัพนัธุใ์หม่ (๙) แผนปฏบิตักิารปฏริปูกฎหมายล้าสมยั

ของกระทรวงมหาดไทย (๑๐) การน�าสายไฟลงดิน และ 

(๑๑) การพัฒนาระบบ e-Service ส�าหรับช�าระค่า

สาธารณูปโภค
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  ๖. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ตามแผน

งานบรูณาการป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติ

มิชอบ สร้างคุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใสให้แก่

บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย โดยด�าเนินงานภายใต้

พนัธกจิ “มหาดไทยใสสะอาด” ใน ๓ ภารกจิ คอื ๑) ส่งเสรมิ

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรม

มาภบิาลในเชิงปฏบิติั ๒) การป้องกนัปราบปรามการทจุรติ

อย ่าง เข ้มข ้น และ ๓) สนับสนุนให ้มี  “จั งหวัด 

ใสสะอาด” “อ�าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ โดยจัดโครงการ 

ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ�านวน ๑๖๕ โครงการ งบประมาณ ๖๑.๖๘๙๔ ล้านบาท



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ x   89

  ๗. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ

ยตุธิรรมในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับกระทรวงมหาดไทย ด�าเนนิการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามแผนการเสนอร่าง

กฎหมายในระยะ ๑ ปี และRoad Map ฝ่ายกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม

ทั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ

ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และ

ความมั่นคงของประเทศจ�านวนทั้งสิ้น ๒๑ ฉบับ ดังนี ้

๑) มผีลบงัคบัใช้ จ�านวน ๑ ฉบบั ได้แก่ ร่าง พระราชบญัญตัิ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น.) และ ร่าง พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  . .) พ.ศ. ... . 

(กรงุเทพมหานคร) ๒) ผ่านการพจิารณาของสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติจ�านวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ อาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวุธปืน พ.ศ. .... (กรมการปกครอง) ๓) อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๑ ฉบับ 

คือ ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พ้ืนท่ี พ.ศ. 

.... (กรมโยธาธิการและผังเมือง.) ๔) อยู ่ระหว่างการ

พจิารณาของ ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน ๔ 

ฉบับ คือ ร่าง พระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการ 

เสีย่งโชค พ.ศ. .... (กรมการปกครอง.) /ร่าง พระราชบญัญตัิ

การพนัน พ.ศ. .... (กรมการปกครอง) /ร่างพระราชบญัญตัิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไฟฟ้าส่วน

ภมูภิาค) และร่าง พระราชบญัญตั ิระเบยีบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ๕) อยู่ระหว่างการ

เสนอให้ความเหน็ชอบเพือ่เสนอต่อท่ีประชมุคณะรฐัมนตรี 

จ�านวน ๕ ฉบบั ได้แก่ ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)/

ร่างพระราชบญัญัต ิให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)/

ร่าง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 

พ.ศ. ....) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) /ร่างพระราช

บัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... (กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่)/ร่างพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ... และ ๖)อยูร่ะหว่างการ

พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๘ ฉบับ ได้แก่  

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรม

การปกครอง)/ร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น)/ร่างพระราชบัญญัติ สัตว์พาหนะ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... (กรมการปกครอง)/ร่างพระราชบญัญตัโิรงรบัจ�าน�า 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (กรมการปกครอง)/ร่างพระราชบัญญัติ 

ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรมการ

ปกครอง)/ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาด

และค ้ าของเก ่ า  พ .ศ .  . . . .  (กรมการปกครอง)/ 

ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. .... (กรมการ

ปกครอง)/ร่าง พระราชบญัญตัริะเบยีบบริหารราชการเมือง

พัทยา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

  ๘. เพ่ิมประสิทธิภาพการดำาเนินงานและการ

บริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นโดยคำานึงถึงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความ

เท่าเทียมในพื้นที่

    โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess-

ment : LPA) มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส 

สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้อย่างมี

คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยให้จังหวัดแต่งตั้ง

ทีมประเมินประสิทธิภาพของจังหวัด เพื่อด�าเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ�านวน ๗,๕๘๐ แห่ง ได้แก่การประเมินประสิทธิภาพ ๕ 

ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหาร

งานบคุคลและกจิการสภา ด้านการบรหิารงานการเงนิและ



90  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การคลงั ด้านบรกิารสาธารณะ และด้านธรรมาภบิาล และ

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประสิทธิภาพ จ�านวน ๗,๓๒๙ แห่ง ส่งผลให้ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลน�าไป

สู่การติดตามผลและพัฒนาการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  ๑.  พฒันาผงัเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพโดยอาศยัการ

มสี่วนร่วมของทุกภาคสว่น การวางผังเมืองมคีวามส�าคญั

ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศด้านการใช้ที่ดินให้มี

ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  

มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งไปสู่การ

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการวางผังเมืองให้ครอบคลุม 

ทั้งประเทศ ดังนี้

    ๑) ผังประเทศ ด�าเนินการก�าหนดวิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และกรอบ

นโยบายการใช้พืน้ทีข่องประเทศ ในด้านการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

เมือง และการตั้งถิ่นฐาน พื้นที่ชนบท การพัฒนาพ้ืนที่

เศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานหลักของ

ประเทศ เพือ่ให้การพฒันาประเทศเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

    ๒) ผังภาค ก�าหนดการใช้พื้นที่ของแต่ละภาค

ทั้ง ๖ ภาค จัดระบบชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะเป็นกรอบชี้น�าการพัฒนาพื้นที่และ

โครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัด เมือง ชุมชน ด�าเนินการ

แล้ว ๓ ภาค คือ ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ผังภาคกลาง และผังภาคตะวันออก

    ๓) ผังเมืองรวมจังหวัด ๗๓ จังหวัด เป็นผัง

แม่บททางกายภาพช้ีน�าการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด  

ในภาพรวมและรายสาขา มีการประกาศเป็นกฎกระทรวง

ใช้บังคับทั้ง ๗๓ จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปัจจุบันผังเมืองรวมจังหวัดด�าเนินการปรับปรุงผังแล้ว  

๗๑ จังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนา

พื้นที่ของแต่ละจังหวัด

       ๔) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ท�าให้

เมือง/ชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่าง

มีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะท�าให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู ่อาศัย  

จัดท�าผังแล้วทั้งสิ้นจ�านวน ๕๐๗ ผัง ประกาศ

ใช้บังคับแล้ว ๒๓๙ ผัง
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  ๒.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนา
ของภูมิภาคเมือง
    ๑)  เปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน ยกระดับคุณภาพบริการระบบไฟฟ้าให้ได้ตาม
มาตรฐานเทียบเท่าสากล และตอบสนองต่อค่านิยม ๓ 
ประการ คือ “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใย
สังคม” โดยการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดนิเพือ่ลดปัญหาไฟตก ไฟดบัอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตรุถ
ชนเสาไฟฟ้าเกี่ยวสายสื่อสารท�าให้เสาไฟฟ้าล้ม และ 
ท�าให้เกิดทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง ซึ่งจากผลการ
ด�าเนนิงานท่ีผ่านมามโีครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้วเสร็จรวม 
๗ เส้นทางหลัก ได้แก่ บริเวณถนนสีลม ปทุมวัน จิตรลดา 

พหลโยธิน พญาไท สุขุมวิท และราชวิถี ระยะทางรวมทั้ง
สิ้น ๔๓.๕ กิโลเมตร และปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ ระยะทางรวมท้ังส้ิน ๑๗๑.๑๐ กิโลเมตร 
ประกอบด้วย แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน ประกอบด้วย โครงการปทุมวัน จิตรลดา 
พญาไท (เพิ่มเติม) โครงการนนทรี โครงการพระราม ๓ 
ระยะทางรวม ๒๑.๓๐ กโิลเมตร แผนงานเปลีย่นระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก โครงการ
รชัดาภเิษก – พระราม ๙ และโครงการรัชดาภเิษก – อโศก 
ระยะทางรวม ๒๒.๕๐ กโิลเมตร และแผนงานเปล่ียนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพ่ือรองรับการเป็น
มหานครแห่งอาเซียน ระยะทางรวม ๑๒๗.๓๐ กิโลเมตร

    ๒) ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ 

ขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้ และ

บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่

ภูมิภาคและชนบท พฒันาคณุภาพชวิีต ลดความเหลือ่มล�า้

ในการเข้าถึงการบริการภาครัฐ โดยได้ก่อสร้างขยายเขต

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎรได้ จ�านวน ๗,๕๐๓ ครัวเรือน 

จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๖ 

    ๓) ปรบัปรงุกจิการประปาแผนหลกั ครัง้ที ่๙ 

(โรงงานผลตินำา้มหาสวสัดิ)์ ขยายก�าลงัการผลติ ปรบัปรงุ

และขยายโครงข่ายระบบประปาให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ

สมทุรปราการ ได้รับบริการน�า้ประปาอย่างทัว่ถงึ เพยีงพอ 

และมีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเมืองให้ได้อย่างเต็ม

ที่ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ 

(โรงงานผลติน�า้มหาสวสัดิ)์ โดยได้จดัท�าเอกสารข้อก�าหนด

และขอบเขตงานว่าจ้างออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่มุ่ง

เน้นถึงระบบเสถียรภาพของระบบน�้าดิบ ระบบผลิตน�้า 

ระบบส่งน�้า ระบบจ่ายน�้า มีระบบส�ารองการผลิตน�้า  

ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ และลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น
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    ๔)  พัฒนาระบบประปาในส่วนภูมิภาค เพื่อ

ให้ประชาชนได้รับการบริการน�้าประปาที่ได้มาตรฐาน 

สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยขยาย

พื้นที่ให้บริการ เข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีน�้าประปาใช้หรือมี

น�้าประปาใช้แต่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงและให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาผังเมือง ดังนี้ (๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ขยายระบบประปา จ�านวน ๘ โครงการ (๒) โครงการวาง

ท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�้า จ�านวน ๒๔๙ โครงการ (๓) 

โครงการปรบัปรงุเส้นท่อ จ�านวน ๓ โครงการ (๔) โครงการ

ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน�้า จ�านวน ๕ โครงการ (๕) 

โครงการก่อสร้างปรบัปรงุระบบประปาและอาคาร จ�านวน 

๑๐ โครงการ

    ๕)  โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา  

มุ ่งเน ้นเพิ่มศักยภาพบริเวณริมฝ ั ่งแม ่น�้าเจ ้าพระยา 

ให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกเพศวัยได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม โดยการพัฒนาพ้ืนที่ริมฝั่ง

แม่น�้าเจ้าพระยาในแนวทางอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ 

โดยการก่อสร้างทางเดิน ทางจักรยาน จุดชมวิว สถานที ่

พักผ่อนหย่อนใจ การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ นันทนาการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงแม่น�้า

เจ้าพระยา โดยด�าเนนิการจดัระเบยีบพืน้ทีท่ีม่กีารก่อสร้าง

รกุล�า้แม่น�า้เจ้าพระยาโดยผิดกฎหมาย และด�าเนินการช่วยเหลอื

จดัหาทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ด�าเนนิโครงการให้มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ถกูกฎหมาย 

มีสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจ�านวน ๒๘๕ หลังคาเรือน 
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  ๓. พัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพ

แวดล้อม เพือ่เพิม่ศกัยภาพการพัฒนาเศรษฐกจิของพืน้ที่

เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ

    ๑)  การสนับสนุนการดำาเนินงานเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ๒ ของกระทรวง

มหาดไทย (จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 

หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส) 

ด�าเนินการก�าหนดพืน้ทีข่องทางราชการทีส่ามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ

ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมด้าน

ผงัเมือง ไฟฟ้า ประปา และการจดัท�าข้อมลูเพือ่รองรบัการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี ้

      (๑)  การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการจัดหาพื้นที่

ของรฐัเพือ่น�ามาถอนสภาพ และร่วมกบักระทรวงการคลัง

ก�าหนดอัตราค่าเช่า/ค่าธรรมเนียม เพื่อให้ส่วนราชการ  

ใช้ประโยชน์ และจัดสรรให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยและเอกชนเช่า โดยท่ีผ่านมาได้จดัหาพืน้ทีแ่ล้ว 

จ�านวน ๙ จงัหวดั (จงัหวดัตาก สงขลา สระแก้ว มกุดาหาร 

หนองคาย ตราด นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส)  

รวมพื้นที่ ๑๑,๙๕๗ ไร่

      (๒)  การจัดตั้ งศูนย ์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ได้จัดตั้ง 

ให้ศูนย์ ด�ารงธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ เป็นหน่วยงาน

อ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษในระดบัพืน้ที ่ท�าหน้าทีใ่นการให้ข้อมลู ให้ค�าปรกึษา 

และอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ 

รวมทั้งให้บริการขึ้นทะเบียน SMEs รวมทั้งจัดประชุม

สัมมนาให้ความรู้ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ที่จ�าเป็นเพื่อให้บริการนักลงทุนในทุกพื้นที่

      (๓)  การพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี ๑ และ ๒ 

วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๗,๑๔๐ ล้านบาท โดยระยะที่ ๑ 

ด�าเนินการจ�านวน ๖ พื้นท่ี ได้แก่พื้นท่ีจังหวัดตาก  

สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และหนองคาย และ 

ระยะที่ ๒ ด�าเนินการจ�านวน ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ พื้นที ่ 

จังหวัดเชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส  

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายการลงทุนไปสู ่

ภูมิภาค ซ่ึงก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากข้ึน ลดช่องว่าง

ของรายได้ และลดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่
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      (๔)  การพัฒนาระบบประปา โดยใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มกีารจดัท�าโครงการ

พัฒนาระบบประปาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ในพื้นที่ ๗ จังหวัด (จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว 

หนองคาย นราธิวาส และเชียงราย) จ�านวน ๗ โครงการ 

วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๒,๖๐๙.๑๕๕๔ ล้านบาท ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

   ๒) พัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development : EEC) (จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและ

ระยอง) เพือ่ยกระดับพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษชัน้นำา

ของเอเซีย และอำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน วางผัง

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ

ระยอง ให้สอดรบักบัเป้าหมายการพัฒนา EEC โดยการวาง

ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง เพื่อส่งเสริมและ

ควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดนิช่วง ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) 

ในรูปแบบของการก�าหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาบนพ้ืนฐาน

ของการจัดสรรทรัพยากรท่ีดินระหว่างพื้นท่ีเมือง พื้นที่

อตุสาหกรรม พืน้ท่ีท่องเทีย่ว พืน้ทีช่นบทและเกษตรกรรม 

พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแบ่ง

พื้นที่ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) พื้นที่พัฒนาเมือง พื้นที ่

ส่งเสริมพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหม่ และ 

เมืองเดิม ๒) พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม ๓) ส่งเสริม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๒ ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อ

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อตุสาหกรรมการขนส่งและการบิน 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

และเคมีชีวภาพ การเกษตรและ

เทคโนโลยชีวีภาพ อตุสาหกรรมการ

แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมป ้องกันประเทศ 

อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากร 

และการศึกษา และเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรม

เป้าหมายพิเศษ ๒๑ เขต (จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ๑ เขต ชลบุรี ๑๒ เขต 

และระยอง ๘ เขต) รวมนิคม

อุตสาหกรรมใน EEC ทั้งหมด ๓๑ 

แห่ง ๔) พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ป่า พื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม แหล่งน�า้ และ

ชายฝั่งทะเล รวมท้ังการจัดท�าแผนผัง เพ่ือการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค ๘ ระบบ ได้แก่ 

แผนผังระบบสาธารณูปโภค แผนผังระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนผังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนผังระบบ  

ตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบนิเวศอุตสาหกรรม 

แผนผังระบบบริหารจัดการน�้า แผนผังระบบควบคุมและ

ขจัดมลภาวะ และแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย เพื่อเชื่อม

โยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ EEC ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนผังและแผนงาน

โครงการสามารถน�าไปพัฒนาเมืองและพื้นที่พัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ข้อมูลจากแถลงผลงาน รัฐบาล)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการท่ีดิน

ของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

   ๑.  รงัวดัออกและตรวจสอบหนงัสอืส�าคญัส�าหรบั

ทีห่ลวงและควบคมุคุม้ครองท่ีดนิของรฐั โดยการรังวดัออก

และตรวจสอบหนังสือส�าคัญส�าหรับท่ีหลวง ในพื้นที่ ๒๒ 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา 

ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย บุรีรัมย์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร ชัยภูมิ 

กาฬสินธุ ์สริุนทร์ บึงกาฬ หนองบัวล�าภ ูอดุรธาน ีอตุรดติถ์ 

อ�านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลงานจ�านวน 

๙๑๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐ (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ แปลง) 

ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายเน่ืองจากช่างรังวัดของ

ส�านักงานที่ดินมีปริมาณรังวัดเฉพาะรายที่ต้องรับผิดชอบ

ค่อนข้างมาก ท�าให้จดัควิรงัวดัต้องใช้ระยะเวลา แปลงท่ีดิน

สาธารณประโยชน์มผีูบ้กุรกุหรอืคดัค้านไม่ให้ความร่วมมอื

ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ทันที อีกท้ังการปฏิบัติงาน

ในฤดูฝนไม่เอื้ออ�านวยต่อการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่

ระบบดาวเทียมส่วนการควบคุมที่ดินของรัฐ ได้ผลงาน

จ�านวน ๒,๒๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๙ (เป้าหมาย 

๒,๒๐๐ เร่ือง)และงานคุ ้มครองที่ดินของรัฐได้ผลงาน

จ�านวน ๒,๐๘๕เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๒๕ (เป้าหมาย 

๒,๐๐๐ เรือ่ง) มีผลการด�าเนนิงานส่วนใหญ่สงูกว่าเป้าหมาย

   จากการด�า เนินงานจะท�าให ้ ท่ีดินของรัฐ 

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง 

ใช้ร่วมกันมีหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงครบถ้วนทกุแปลง

ที่ดินสาธารณประโยชน ์มีหลักเขตที่ดินหลักเขตที่

สาธารณประโยชน์ และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์

ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงต�าแหน่งที่ตั้ง

ขอบเขตท่ีชัดเจนของรูปแผนท่ีและเนื้อท่ี ลดข้อพิพาท 

เกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก 

ตลอดจนราษฎรจะได ้รู ้ ขอบเขตท่ีชัดเจนแน ่นอน  

และสามารถใช ้ประโยชน์ตามสภาพการใช ้ในที่ดิน

สาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆได้

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
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ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

  ๑.  จัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

ที่ยากจน ตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน

ตนเองพร้อมท้ังจัดท�าสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น  

ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่

พื้นที่ที่ท�าเกษตรกรรมด�าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

ได้ผลงานจ�านวน ๔,๕๒๒ แปลง ๒,๙๒๙ ครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๘ และร้อยละ ๑๓๓.๑๓ (เป้าหมาย  

๔,๕๐๐ แปลง/๒,๒๐๐ ครัวเรือน) ผลการด�าเนินงาน 

สูงกว่าเป้าหมาย

  ๒.  บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยน�าที่ดินของรัฐมารังวัด

วางผังแบ ่งแปลงให ้ประชาชนเข ้าอยู ่อาศัยท�า กิน 

และจัดระเบียบการถือครองท่ีดินของรัฐพร้อมจัดท�า

สาธารณปูโภคพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น ได้แก่ ถนนท่ีเป็นทางสญัจร

ระหว่างชุมชน และถนนท่ีเข้าสู ่ท่ีท�าการเกษตรกรรม 

ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี  

สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี และสุพรรณบุรี ได้ผลงาน 

จ�านวน ๒,๒๔๓ แปลง ๑,๙๕๗ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

๑๑๒.๑๕ และร้อยละ ๑๕๐.๕๓ (เป้าหมาย ๒,๐๐๐ แปลง/

๑,๓๐๐ ครัวเรือน) มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

     โครงการ :ส่งเสริมแลพัฒนาการจัดท่ีดินทำา

กินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์

ตามนโยบายรัฐบาล 

     G ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินท�ากินและ

ทีอ่ยูอ่าศยัให้ชมุชนในท่ีดนิสาธารณประโยชน์ตามนโยบาย

รัฐบาล ด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยในที่ดิน

สาธารณประโยชนไ์ด้ผลงานจ�านวน ๑๐ แปลงคดิเป็นร้อย

ละ ๑๒๕ (เป้าหมาย ๘ แปลง) มีผลการด�าเนินงานสูงกว่า

เป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโครงการเดินสำารวจ

ออกโฉนดที่ดิน

  โครงการ : เดินสำารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)   

  G เดินส�ารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่บริเวณนอก

เขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้ผลงานจ�านวน ๑๖,๒๔๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๒๘ (เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ 

แปลง) มีผลการดำาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

  โครงการ : เดนิสำารวจจดัทำารปูแปลงโฉนดทีด่นิและเดนิสำารวจออกโฉนดทีด่นิด้วยระบบ RTK GNSS Network

  G เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินและจัดท�าแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน เชียงราย ล�าปาง แพร่ น่าน ก�าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หนองบัวล�าภู อุดรธานี 

หนองคาย เลย บงึกาฬ นครพนม สกลนคร มกุดาหาร ขอนแก่น ชยัภมู ิกาฬสนิธุ ์ร้อยเอด็ ยโสธร มหาสารคาม อบุลราชธาน ี

ศรสีะเกษ นครราชสมีา บรุรีมัย์ ปราจนีบรุ ีสรุาษฎร์ธานี ชมุพร กระบี ่พังงา ตรงั นครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา และสตลู 

ได้ผลงานจ�านวน ๘๐,๐๘๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๑ (เป้าหมาย ๘๐,๐๗๒ แปลง) มีผลการดำาเนนิงานสงูกว่าเป้าหมาย
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ผลการดำาเนนิงานจดัทีด่นิทำากินให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล
ของคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำาเนินโครงการ

  ๑.  ราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีท่ีดินท�ากินในพื้นที่

เป้าหมาย ได้รับการจัดที่ดินท�ากินในลักษณะแปลงรวม 

โดยรัฐรับรองสิทธร่ิวมในการจัดการท่ีดินของชมุชนถกูต้อง

ตามกฎหมายซึ่งที่ดินนั้นยังคงเป็นที่ดินของรัฐ

   ๒.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบกุรกุท่ีดนิของรัฐ

  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีรายได้ 

และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ท�าให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ โดยเน้นด้านการ

อนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันดูแล

รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้ความสมบูรณ์กลับคืนมา

  ๔.  การใช้ประโยชน์ที่ดินคงไว้ซึ่งสมดุลแห่งระบบนิเวศ เพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงในการใช้ที่ดินเป็นชุมชนเข้ม

แข็งที่มีศักยภาพและส่งผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม

 

ผลการดำาเนนิงาน 
  จัดประชาชนเข้าท�าประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ

ประเภทต่าง ๆ  จ�านวน ๗๘ พืน้ที ่๔๗ จงัหวดั ได้แก่ จังหวดั

กาฬสินธุ์ กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี 

ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก 

นครพนม นครราชสีมา น่าน สตูล เลย นครศรีธรรมราช 

นครสวรรค์ สระบรุ ีนราธิวาส บึงกาฬ บุรรีมัย์ ประจวบครีขีนัธ์ 

ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม 

มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง 

ราชบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวล�าภู 

อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี  

รวมจ�านวน ๑๙,๙๐๒ ราย ๒๕,๘๕๕ แปลง เนื้อที่รวม

ประมาณ ๑๐๗,๘๗๓ ไร่
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การตรวจราชการการจัดตั้งศูนย์ดำารงธรรม (ส่วนหน้า)  

  ๑. ความเป็นมา

     ๑.๑   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖ 

เรื่อง ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก�าหนดให้มีการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการบรหิารงานระดบัจงัหวดัและให้การปฏบิติังานของ

ส่วนราชการในจังหวัดให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอ

ภาค มคีณุภาพ รวดเรว็ ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและประชาชน ได้

รับความพึงพอใจ จึงประกาศให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้น

ในจังหวัด เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อ

เสนอแนะ ของประชาชน และท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตาม

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ โดยจดัตัง้ขึน้ ณ ศาลากลาง

จังหวัดหรือสถานที่อื่น ตามที่เห็นสมควร และให้ทุกกระทรวง กรม 

ส่วนราชการ และหน่วยงานของรฐั สนบัสนนุการด�าเนนิการของศูนย์

ด�ารงธรรมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บรูณาการ การบรหิารจดัการร่วมกบัหวัหน้าส่วนราชการและหน่วย

งานของรัฐ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและวางแนวทาง

การปฏบิตัภิายในศูนย์ด�ารงธรรม และให้ส�านกังบประมาณสนับสนนุ

งบประมาณในการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม และการแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

บรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ ในกรณีทีจ่�าเป็นจะต้องด�าเนนิการ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของศนูย์ด�ารงธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย

ของรัฐบาลการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่า 

และทรพัยากรธรรมชาต ิการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า

มนษุย์การคุม้ครองป้องกนั หรอืช่วยเหลอืประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้

ได้รับความเป็นธรรมและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ

ภาพประกอบการจดัตัง้ศนูยด์�ารงธรรม (สว่นหนา้)

ภาพประกอบการจัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า)

ภาพประกอบการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า)
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ให้เกดิความสงบเรยีบร้อยในสงัคมตามนโยบายของรัฐบาล

ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด มีอ�านาจสั่งการ บังคับบัญชา  

ก�ากับดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐใน 

เขตจังหวัด ยกเว ้นข ้าราชการพลเรือนในพระองค ์ 

ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ 

ฝ่ายอัยการ ข้าราชการในส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

พนักงานในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า

จังหวดั และข้าราชการในส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติประจ�าจังหวัด โดยให้กระทรวง

มหาดไทยมหีน้าท่ีก�ากบัดแูล และอ�านวยการให้การบรหิาร

งานของศูนย์ด�ารงธรรมและการบริหารงานจังหวัดด�าเนิน

การไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน 

    ๑.๒   ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ  

ทุกอ�าเภอ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค�าสั่งจัดต้ังพร้อม 

มอบอ�านาจให้นายอ�าเภอปฏบัิตริาชการแทน ผูว่้าราชการ

จังหวัด 

 

  ๒.  การจดัตัง้ศนูย์ดำารงธรรม (ส่วนหน้า) ระยะที ่๑ 

    ๒.๑   เมื่อนายกรัฐมนตรีก�าหนดภารกิจในการ

ออกตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น

ทางการนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) เพื่อติดตามผล 

ด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและรับทราบปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน กระทรวงมหาดไทย  

จึงเป็นนโยบายให้ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

ประสานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด จัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม  

(ส่วนหน้า) ขึ้นในทุกจังหวัดที่นายกรัฐมนตรี เดินทางไป

ปฏิบัติภารกิจ เพื่อสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี พร้อม

ทั้งวางแนวทางปฏิบัติเป็นหลักการว่า “การจัดตั้งศูนย์

ดำารงธรรมส่วนหน้า ตั้งเพื่ออำานวยความสะดวกแก่

ประชาชน ไม่ปิดกัน้ประชาชนทีม่คีวามเดอืดร้อน” ซ่ึงใน

ทุกคร้ังท่ีนายกรัฐมนตรีเดินทางปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่  

ก็จะมีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ

ในบางครั้งก็จะมีกลุ่มเห็นต่างหรือกลุ่มต่อต้านพยายาม 

หาช่องทางแสดงออก ในเชิงสัญลักษณ์ โดยอ้างว่าได้รับ

ผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของ

รัฐบาล ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐต่างก็ลงไป

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในลักษณะต่างคนต่างท�า โดยใช ้

ที่ตั้งศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) เป็นสถานที่ในการท�างาน 

เมื่อพบปัญหาในทางปฏิบัติ ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวง

มหาดไทย จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดย “ก�าหนดให้มี

การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ลงไปท�างานที่

เกีย่วข้องกบัมวลชน” เพ่ือให้มเีอกภาพและการบรูณาการ

ข้อมูลในการท�างาน รวมท้ังการรายงานผู้บังคับบัญชา

ระหว่างหน่วยงาน ทั้งงานด้านการข่าว และงานความ

เคล่ือนไหวมวลชน โดยหน่วยงานที่ เข ้าร ่วมประชุม 

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวของชุดรักษาความ

ปลอดภัยนายกรัฐมนตรี หน่วยงานทหารและต�ารวจใน

พื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงที่มาต้ังกองอ�านวยการร่วม 

หน่วยด้านข่าวกรอง หน่วยงานด้านการข่าวของฝ่าย

ปกครอง หน่วยงานต�ารวจสนัตบิาล หน่วยงานรบัเรือ่งร้อง

ทุกข์ (๑๑๑๑) ของส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานด้านการข่าวของส�านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

และหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน 

       ในการประชมุก็จะมีการแลกเปลีย่นข้อมูล

ข่าวสารด้านการข่าว ข้อมูลที่ประชาชนมีปัญหาหรือได้รับ

ผลกระทบเป็นวงกว้างหน่วยงานในพ้ืนท่ีไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาให้ยุติได้อย่างทันท่วงทีหรือเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้อง

ใช้ข้อกฎหมายในการด�าเนินการหรือการพิสูจน์สิทธิต่างๆ 

ซึ่งบางปัญหาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล

ในการบริหารจัดการ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ที่

ประสงค์เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
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    ๒.๒  สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) 

เ ม่ือพิจารณาและประมวลข้อมูล จากข ้อมูลด ้านการข ่าว  

การจ�าแนกผู ้ร ้อง เส้นทางท่ีนายกรัฐมนตรีใช้ปฏิบัติภารกิจ  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในแต่ละพืน้ทีแ่ละข้อมลูอืน่ๆ ประกอบ 

ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย จึงก�าหนดแนวทางสถานท่ี 

ในการตัง้ศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) ร่วมกบัศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั 

โดยการประสานให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องใน 

พื้นท่ีทราบ ว่าจะมีการตั้งศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) ทุกจุดที ่

นายกรฐัมนตรปีฏบัิตภิารกจิในพืน้ทีส่่วนจะเป็นจดุหลกั จดุรองหรอื

จุดย่อยขึ้นอยู่กับภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นส�าคัญ เช่น จุดที่

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจพบปะประชาชน ก็ควรเป็นจุดหลัก  

ทีม่กีารบรูณาการสรรพก�าลงัเจ้าหน้าทีจ่ากทกุภาคส่วนลงไปปฏบิตัิ

ภารกิจรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ส่วนจุดรอง ก็เป็น

จุดที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ ใช้ระยะเวลาไม่นานหรือเป็นจุด

หน้างานที่นายกปฏิบัติภารกิจพบปะประชาชนหรือประชุม 

คณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับประชาชนท่ีไม่ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ที่จุดหลัก ส่วนจุดลอย ก็เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ภารกิจโดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น สักการะสิ่งศักดิ์ประจ�าจังหวัด 

เป็นต้น 

    ๒.๓   การด�า เนินงาน ใช ้หลักการประสานงาน  

(coordinate) และบูรณาการ (integration) และ ภาวะผู้น�า 

(leader ship)

       ๒.๑.๑   การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ด้านการข่าว/หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีดูแลมวลชน ร่วมกับจังหวัด 

ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ  

ผ่านระบบวิทัศทางไกล (video conference) ของกระทรวง

มหาดไทย ล่วงหน้า ๑ วนั ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลากลางจงัหวดั

เป้าหมาย ก่อนวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ  

เพ่ือรบัทราบและตดิตามข่าวสารประชาชนหรอืกลุ่มมวลชน ทีค่าดว่า

จะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี 

       ๒.๑.๒ บูรณาการกับหน่วยงานทั้งในระดับ 

ส่วนกลางและจังหวัดที่มีเรื่อง หรือประเด็นในทางการข่าวว่า

ประชาชนอาจเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ มาร่วม 

รับเรื่อง ตอบข้อซักถามต่อประชาชน ณ จุดบริการศูนย์ด�ารงธรรม 

ภาพประกอบการจดัตัง้ศนูยด์�ารงธรรม (สว่นหนา้)

ภาพประกอบการจัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า)

ภาพประกอบการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า)
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(ส่วนหน้า) รวมท้ังประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากร

อืน่ ๆ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  สนบัสนนุภารกจิการจัดต้ังศนูย์

ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) สนบัสนนุภารกจินายกรฐัมนตร ีเช่น 

รถยนต์ก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

รถยนต์ดาวเทียมสื่อสารเคลื่อนที่ของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นต้น

 

  ๓.  การจดัตัง้ศนูย์ดำารงธรรม (ส่วนหน้า) ระยะที ่๒ 

     เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จังหวัดอ�านาจเจริญ – 

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้โปรดมีบัญชาเห็นชอบ ให้

ส�านกังานปลดัส�านกันายรัฐมนตรปีระสานศนูย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ โดยเชิญ

ปลัดกระทรวง อธิบดี ของหน่วยงานที่คาดว่าจะมีเรื่องที่

ประชาชนจะเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์หรือ

มาติดตามเรื่องค้างท่ียังไม่ได้รับการแก้ไขหรืออยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ เป็นผู้รับเรื่องและให้ข้อมูล แก่ประชาชนแทน

นายกรฐัมนตร ีซึง่เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการรบัเร่ือง

ร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาน โดยในการด�าเนินการได้วางแนวทาง เพื่อมิให้

ประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนเกิดความส้ินเปลือง 

และไม่เสียเวลาในการเดินทางไว้ดังนี้

     ๑) ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่ก่อน

เป็นล�าดับแรก โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองสร้างความมั่นใจ

กบัประชาชนว่าเรือ่งได้เข้าสูก่ระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าง

แน่นอน

    ๒)   ให้ยืน่ผ่านระบบวทัิศทางไกล (video con-

ference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยประชาชนจะยื่นที่

ต ้นทางในพื้นที่จังหวัด ส่วนปลายทางเป็นจังหวัดที ่

นายกปฏบิติัภารกจิ โดยศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

จะประสานงานกบัผูบ้รหิารระดับสงูทัง้ฝ่ายราชการประจ�า

และฝ่ายการเมอืง เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม) ผู้ตรวจราชการส�านัก 

นายกรัฐมนตรี รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บริหาร

ระดบัสูงจากส่วนกลาง เป็นผู้รับเร่ือง เพ่ือสร้างความม่ันใจ

ให้กับประชาชน

    ๓)   ให้ผูป้ระสานงานมวลชน/ประชาชน น�ามา

ยื่นที่ศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) ในพื้นที่ ที่นายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติภารกิจ โดยมีผู ้แทนนายกรัฐมนตรี เช่น ปลัด

กระทรวง อธิบดี ที่นายกรัฐมนตรีได้โปรดเห็นชอบให้เป็น

ตวัแทนนายกรฐัมนตรเีป็นผู้รบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ แทน

นายกรัฐมนตรี

  

  ๔.  ผลการดำาเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองร้องเรยีน

เ ก่ี ย ว กั บ เรื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ เรื่ อ ง ห นี้ สิ น  

ที่ท�ากินข้อพิพาทที่ดินระหว่างรัฐ – เอกชน เอกชน – 

เอกชน และขอค�าปรึกษา 

 

  ๕. กลไกการแก้ไขปัญหา ศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทยและส�านักงานปลัดส�านักนายก

รัฐมนตรี จะสรุปเรื่องทั้งหมดและพิจารณาร่วมกันว่า เรื่อง

ใดเข้าหน่วยงานไหนกจ็ะให้หน่วยงานนัน้ ๆ  รับไปพจิารณา

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  

ก็จะน�าเรื่องท้ังหมดเข้าสู ่กระบวนการแก้ไขตามกรอบ

แนวทางปกติ (๗ มิติ) พร้อมกับแจ้งส�านักเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรีทราบและน�าเรียนผู ้บริหารระดับสูง 

กระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ 
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  ๖. ปัญหาและอุปสรรค

    ๖.๑   ในบางพื้นที่ไม่สามารถหาสถานที่ซึ่งมี

พื้นที่ขนาดใหญ่และกว้างขวางเพียงพอ ที่สามารถรองรับ

เจ้าหน้าที่ ประมาณ ๑๐๐ -๑๕๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของ

หน่วยงานทัง้ส่วนกลาง – ภมูภิาค ทีล่งไปให้บริการ รบัเรือ่ง

ร้องเรียนร้องทุกข์ และรองรับประชาชนที่เดินทางมาเป็น 

กลุ่มก้อนจ�านวนมากได้ บางพื้นท่ีจ�าเป็น ต้องกางเต็นท์ 

และหากเป็นช่วงหน้าร้อน / ฝนตก ก็จะเกิดปัญหาในเรื่อง

ความไม่สะดวกในการบริการประชาชน

    ๖.๒   เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานขาดความรู ้

ความช�านาญในการรับมวลชน

    ๖.๓   ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์บางราย มีวาระซ่อน

เร ้นหรือเจตนาแฝงในการยื่นหรือต้องการแสดงเชิง

สัญลักษณ์มากกว่าให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บางคน

แสดงกริยาก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

     ๖.๔   ผู ้ร ้องเรียนร้องทุกข์บางรายไม่ยอม 

มายื่นเรื่องกับศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) จะขอยื่นกับ 

นายกรัฐมนตรีโดยตรง

    ๖.๕   การประสานหรือการสื่อสารระหว่าง

หน่วยงานต้นสังกัดกับหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนท่ีของ 

บางหน่วยงานไม่ชัดเจน 

    ๖.๖ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้ง

ศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า) เป็นการเฉพาะ 

  ๗.  แนวทางแก้ไข

    ๗.๑   เพิ่มทักษะ องค์ความรู้ แก่เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ด�ารงธรรม (ส่วนหน้า)

    ๗.๒   ชี้แจง ท�าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุก

ระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ร้อง

    ๗.๓   ใช้การบูรณาการและการประสานงาน 

รวมทั้ งภาวะผู ้น�าในการปฏิบั ติงานกับผู ้ เกี่ยวข ้อง 

ทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาขอรับบริการ

 

  ๘.  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดตั้ง

ศูนย์ดำารงธรรม (ส่วนหน้า)

     เมื่อหน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการในการ

ท�างานร่วมกันและมีเอกภาพในการท�างาน การให้บริการ

ประชาชนในมิติต่างๆ ก็สามารถด�าเนินการไปได้ด้วย 

ความราบรืน่ ทัง้ในมติิของการรบัเร่ือง การส่งต่อ การแก้ไข

ปัญหา การติดตาม จนปัญหาเป็นที่ยุติ ประชาชนก็จะเกิด

ความรู้สึกที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ มีความ

พึงพอใจ การบริหารกิจการบ้านเมืองก็เกิดความสงบ

เรียบร้อย ยังความสุขให้พี่น้องประชาชนโดยรวม ดั่งความ

มุง่หวงัของรฐับาลทีต้่องการให้ประเทศชาต ิ“มคีวามมัน่คง 

มั่งคั่งและยั่งยืน”



    ที่ปรึกษา

๑. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (บ.) 
๒. นายระพี  ผ่องบุพกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
   รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ  
   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและรับผิดชอบเขต ๑ 
๓. นายวิชิต  ชาตไพสิฐ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
   รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙
๔. นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๔,๑๔  
๕. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๒,๑๖  
๖. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๗  
๗. นายอ�านวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๕,๑๕
๘. นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๒,๓  
๙. นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๖
๑๐. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๑,๑๓  
๑๑. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๘  
๑๒. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๗

๑๓. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๐,๑๘

   คณะทำางาน

๑. นายรัฐพล นราดิศร ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.  
๒. นางศุภวรรณ บูชาดี ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ 
๓. นายบุญส่ง ไชยมณี ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม 
๔. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ทุกเขตตรวจราชการ
๕. นายณรงค์วิทย์  พบพาน ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ  
๖. นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 
๗. นายฐากร รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
๘. นายมนันต์พล  ประชาสันติ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
๙. นางสาวเจนจิรา  ชูติยานันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวพรทิพย์ ยิ้มชูเชิด พนักงานราชการ
๑๑. นายวิชาญ จิตจวง เจ้าหน้าสนับสนุนงานมหาดไทย
๑๒. นางสาวสลักจิต  โพทะจันทร์ เจ้าหน้าสนับสนุนงานมหาดไทย
๑๓. นายสรัชต์  พรหมขุนทอง   เจ้าหน้าสนับสนุนงานมหาดไทย

บำ�บัดทุกข์  บำ�รุงสุข"
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