
 

การสํารวจความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
1. เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน

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

      กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการขยายผล
หมู่บ้านพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

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

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

     เป้าหมาย 
     พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ อําเภอละ ๒ คน รวมจํานวน 
๑,๗๕๖ คน 

     พื้นที่ดําเนินการ ดําเนินการ ณ สถานที่ใน
กลุ่มจังหวัด  ๑๘  กลุ่มจังหวัด 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. การรายงานตัวเลขหมู่บ้านต้นแบบ มีจริงหรือไม่ 
การประเมินผลต้องไม่บอกล่วงหน้าว่าเราไปตรวจ 
จะได้พบของจริง 
2. การทําบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดี แต่เอกสารที่แจก
ให้ทํา ดูมันยุ่งยาก ชาวบ้านบ้างคนยังอ่านหนังสือไม่
ออกเลย  
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น สามารถ
น้อมนําไปใช้ในวิถีชีวิตสมาชิกในครอบครัวในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  
4. เป็นการสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน/หมู่บ้าน
ให้เกิดความรักถิ่นฐานของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธี
เวทีประชาคม 
5. เป็นการสร้างโอกาสให้ครอบครัวที่ด้อยโอกาสได้
เข้าถึงแหล่งความรู้ในการแสวงหาอาชีพที่ตนเองมี
ทักษะและอาชีพใหม่ๆ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ผลการดําเนินโครงสร้างส่งเสริมและพัฒนา
หมู่ บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ  ก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
ครัวเรือน และระดับชุมชน เช่น ชุมชน/หมู่บ้านมีทุน 
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดภูปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน
ในด้านต่างๆ มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ต่างๆ ทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายจ่าย
ลดลง 
2. โครงการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ค่อนข้างประสบ
ความสําเร็จแก่ชุมชน เกิดประโยชน์เกิดผลเป็น
รูปธรรม เช่น ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดํารงชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนํา
สิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทั้งพัฒนาให้ดี
ขึ้นได้ด้วย 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
          ๑) ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค

ประชาชนท่านเห็นว่าการดําเนินโครงการใน
ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประสบความสําเร็จ
เกิ ดประ โยชน์ แก่ ชุ มชน /หมู่ บ้ าน  และ
ประชาชน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
บ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ประชาชน จะได้
ประโยชน์ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเพียงบางส่วนที่
ยั ง ไม่ ค่ อย ไ ด้ผล ดี  อาจจะ เกิ ดจากธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลที่ยังดําเนินการไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย 
2. ได้ผลจากการประเมินค่า ประสบความสําเร็จ 
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหมู่บ้านและประชาชนได้รับ
รูปธรรมได้ดีพอสมควร 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. แกนนําหมู่ บ้าน ผู้นํ า ชุมชน  ผู้นํ ากลุ่ม  และ
ครอบครัวที่เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา ได้มีความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นํามาประเมิน
ตนเอง ปรับวิถีชีวัดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น แสวงหา
ช่องทางเพิ่มรายได้ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นําไปทดลอง
ปฏิบัติได้ดี 
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละระดับ ๓ ระดับ 
คือ ระดับพออยู่ พอกิน ระดับอยู่ดี กินดี และมั่งมี 
ศรีสุข ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๗ หมู่บ้าน หมู่บ้านรักษาสภาพการพัฒนา 
๒๓ หมู่ บ้าน ประชาชน ผู้นํา ครอบครัวพัฒนา 
จํานวน ๒๖๑ หมู่บ้านของจังหวัด ได้นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดํารงชีวิต
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และขยายผลไปสู่ครัวเรือน 
ใกล้เคียงในหมู่บ้าน 

           ๒ )  ท่ านคิ ด ว่ า โครงการนี้ จ ะ ให้
ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์
แก่ชุมชนและสังคมตลอดจนประชาชนใน
พื้นที่ควรมีวิธีการดําเนินการอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. พัฒนารายการละครโทรทัศน์ ให้สร้างภาพยนตร์
ที่กระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้คําว่าพอเพียง และทํา
ให้ชุมชนรักกัน ต้ังแต่ดูมารายการโทรทัศน์เรื่องที่ น้ํา
เน่าน้อยที่สุด คือ “รักในตลาดสด” ช่อง ๓ พ่ึงจบ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ( วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๕) สอนคนให้ใช้ชีวิตปกติธรรมดา และพลังรัก
สามัคคีทําให้ชนะความชั่วร้าย 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  2. ผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัดและ

ผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัด/ประสานงานดีการ
พัฒนาทุกระดับรับผิดชอบการประกอบอาชีพ
ครัวเรือนเป้าหมายตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ 
3. ครัวเรือนเป้าหมายควรพิจารณาให้หลากหลาย
อาชีพเพื่อเป็นต้นแบบอาชีพทางเลือก/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญและจัด
งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. หากโครงการนี้จะประสบความสําเร็จ มีความ
ย่ังยืนและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในระยะยาว ควรมี
การติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 
2. ควรเพิ่มความต้องการของชุมชน และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ โครงการโปรงใส่ประชาชน
ติดตามการทํางานของรัฐได้ดี 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.กลุ่มเป้าหมายเดิมจากครอบครัวพัฒนาหรือ
ผู้ สนใจซึ่ งมี ใจ  หรือมีแนวโน้ม  ที่ จะพัฒนาไ ด้  
ควรเปลี่ยนเป็นครอบครัวยากจน หรือมีปัญหา ซึ่ง
พัฒนายาก เพราะลักษณะนิสัย มักง่าย มักได้ ขี้เกียจ 
ขาดการใฝ่รู้ อยากได้ง่ายๆ รอรับความช่วยเหลือ ไม่
ช่วยตนเอง 
2. ขาดทุนทรัพย์ ขาดองค์ความรู้ 
3. การพัฒนากลุ่มนี้ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน ให้เวลา 
ติดตามใกล้ชิด มีขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา 
(เปลี่ยนพฤติกรรม) ลงทุนสูงเพราะต้องใช้หลัก 
เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา ผลสําเร็จมีหลายระดับ  
ต้องมีความต่อเนื่อง(เพราะเป็นการเปลี่ยนแนวคิด
และพฤติกรรม) 
4. ผู้นําหมู่บ้าน แกนนํา ครอบครัวพัฒนา ต้องจัด
กิจกรรมจากพื้นฐานของหมู่บ้านและเป้าหมายการ
เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ของ
หมู่ บ้านและครัว เรือน  เช่น  มีศูนย์ เรียนรู้ ด้ าน
เศรษฐกิจพอเพียง  
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
          ๓) ท่านคิดว่าในการดําเนินโครงการ

นี้ มีปัญหาอุปสรรคที่สําคัญส่งผลให้การ
ดําเนินการไม่สําเร็จมีอะไรบ้าง 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. คนมักจะเข้าใจคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ต้องไป
ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา 
   - ผู้เป็นวิทยากรอบรมคน ชีวิตที่แท้จริงก็ฟุ่มเฟือย 
   - ชีวิตพอเพียง ถ้าใครได้เข้าใจ และเข้าถึงจริงๆ 
ชีวิตและครอบครัวจะมีความสุข 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามท้วงเวลาที่
ดําเนินการ/ผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช้หลักธรรมภิบาลในการ
ดําเนินการ/ทีมปฏิบัติการทุกระดับไม่มีความชัดเจนใน
เนื้อหา ขั้นตอน เปิดประสงค์ของโครงการ 
   - ก า รพิ จ า รณ าค รั ว เ รื อ นนั ด หม า ย ไ ม่ ค ร บ
องค์ประกอบ  ๔  ท  (ทัศนคติ  ทักษะ  ทรัพยากร 
ทางเลือก)/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดสรร
งบประมาณรองรับการดําเนินการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ในสังคมยุคปัจจุบัน 
การยึดติดในความสะดวกสบาย ทําให้ประชาชนส่วน
หนึ่งไม่เห็นความสําคัญ และไม่ยอมรับในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปัญหา-อุปสรรค คือ งบประมาณของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการทําเรื่องนี้ จะมาไม่ตรงช่วงเวลากัน 
ตัวช้ีวัดก็ต่างกัน ทั้งๆที่ทําเรื่องเดียว การบูรณาการ  
ก็ไม่เกิดผล พ้ืนที่จะทําโครงการเรื่องเดียวกัน ถ้าต่าง
หน่ วย ง านก็ เ ป็ นคนละพื้ นที่  ทํ า ให้ ก า ร ใ ช้ เ งิ น
งบประมาณเกิดประโยชน์น้อย 
3. การบูรณาการควรจะบูรณาการตั้งแต่กระทรวงลง
มายังระดับจังหวัด-อําเภอ-ตําบล ควรจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยงานให้ตรงกันสําหรับเรื่องเดียวกัน/ควรมี
ภาคเอกชนร่วมในการบูรณาการไปพร้อมกัน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. การดําเนินงานถ้าจะมีปัญหาอุปสรรค หน้าจะ
ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และกลุ่มที่ได้ทําอย่างจริงจัง ทุ่มเท 
เสียสละ ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง จึงจะ ประสบ
ความสําเร็จ 
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  2. งบประมาณไม่พอเพียงในโครงการ 

    - การใช้เครื่องมือสื่อสาร ขาดความเข้าใจของ
ประชาชน ไม่ได้รวมการดําเนินการบริหารงาน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กระแสบริโภคนิยม ซึ่งมาจากระบบทุนนิยม 
ผู้ผลิตสินค้ามีกลยุทธ์ในการเชิญชวนให้ผู้บริโภค
คล้อยตามได้มาก เช่น แบรนด์ โลโก้ 
2. การปลูกฝั่งในเรื่องความสะดวกสบาย ได้มาก 
ลงทุนน้อย มีไม้ไม่ใช้เป็นฟื้น แต่ใช้เตาแก๊ส มีที่ดินไม่
ปลูกพืชสวนครัว ซื้อพริก ขิงข่า ตะไคร้ สบายกว่าแค่ 
๕ บาท ๑๐ บาท ใช้เงินซื้อทุกอย่าง 
3. ลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปตามกระแสบริโภคนิยม 
ไม่สนใจในการพึ่งตนเอง รอรับความช่วยเหลือแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 
4 .  เท่ าที่ ผ่ านมา  โครงการแต่ ละ โครงการมี
ความสําเร็จดี อุปสรรคส่วนมากจะเป็นความล่าช้าใน
การให้ความรู้แก่ชุมชน 

        ๔) ท่านคิดว่ามีข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวที่จะเสนอให้รัฐบาล
ดําเนินโครงการอย่างไรบ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. ผู้นํารัฐบาลทุกท่าน ทุกระดับต้องเข้าใจคํานี้อย่าง
แท้จริงและประพฤติตน ด้วยคําว่า “พอเพียง” ให้
เ ป็นแบบอย่าง  ต่อเนื่ องชัดเจน  กันจริ งจั ง  ไม่
จําเป็นต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเลย 
2. ประกวดนักการเมือง ระดับชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับท้องถิ่น ที่ใช้ชีวิตพอเพียง แล้วเข้ารับถ้วย
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
3. ประเทศไทยถ้าทุกคนในชาติเรียนรู้เข้าใจ วิถี
พอเพียงอย่างแท้จริง สังคมไทยจะปราศจากความ
โลภ สังคมจะเอื้ออาทรกัน และสันติสุขจะเข้ามาสู่
บ้าน ชุมชน ประเทศชาติ ถ้านักการเมืองทุกท้องถิ่น 
ลดเงิน ซื้อเสียง แต่ใช้พอเพียงนําทางในชีวิต 
4. มอบหมายให้ภาคีราชการทําข้อตกลงความ
ร่วมมือและประสานงานแผนงาน โครงการ แบบ
บูรณาการ/มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทํา
งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
รูปธรรมอย่างชัดเจน 
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  5. กําหนดหลักเกณฑ์ในการคิดเลือกพื้นที่ ครัวเรือน

เป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นรูปธรรม/การ
คัดเลือก การให้ความรู้ความเข้าใจแกนนําหมู่บ้าน
ควรกําชับในเรื่องของจิตอาสาและมีความพร้อม  
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาค
ราชการ/ควรเพิ่มงบประมาณในเรื่องการน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. ควรจะมีการติดตามประเมินผลจากบุคคลในพื้นที่
และหาวิธีแก้ไขในพื้นที่ ที่ยังมีปัญหา และแก้ปัญหา
ใ ห้ ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ชุ ม ชน  ห ากมี
งบประมาณเพียงพอ ควรขยายโครงการไปใน
หมู่ บ้ านอื่ นๆ  ที่ มี ความสนใจเพื่ อ ให้ทุก ชุมชน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน 
2. โครงการประชาชนมีความต้องการของชุมชนและ
หมู่บ้าน ในท้องถิ่นของเขาเอง/ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการบริหารการดําเนินการได้ทุกขั้นตอนได้ 
3.  โครงการจะต้องสม่ําเสมอ การดําเนินการ  
ไม่ติดขัด จะต้องบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วทันใจ 
ประชาชนยอมรับความต้องการในชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเป็นโครงการที่ดี 
2.  ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้านเดิมควร
สนับสนุนงบประมาณ ตามทีคณะกรรมการหมู่บ้าน
เสนอ และมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาต่อยอดจาก “พออยู่ พอกิน” “เป็นอยู่ดี 
กินดี”และ “มั่งมี ศรีสุข” ต่อไป 
3.  ควรเพ่ิมหรือขยายจํานวนหมู่บ้านให้เข้าร่วม
โครงการนี้จาก อําเภอละ ๑ - ๒ – ๓ หมู่บ้านเป็น
ทุกตําบล จนครบทุกหมู่บ้านและชุมชน  
4. อยากให้รัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้ อยากให้
แต่ละชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้จักประหยัดอด
ออม เศรษฐกิจพอเพียง สามารถหาอาชีพเสริมได้ 
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2. เรื่อง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ 
        ในเรื่องการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดิน
อย่างเป็นธรรม  กระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ที่ดินได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว       โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  พัฒนาระบบ
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อความ
มั่นคงในการถือครองที่ ดิน   และได้บรรจุ
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และการออกโฉนดที่ดินแบบ
ท้องถิ่น ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  เพื่อ
เร่ งรัดการออกโฉนดที่ ดินสําหรับที่ ดินที่มี
หลักฐาน ส.ค.๑   และใบจอง น.ค. ๓  ,กสน.๕  
,หนังสือรับรองประโยชน์ (น.ส. ๓ ,น.ส. ๓ ก. ,
น.ส. ๓ ข ) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่สามารถ
ออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการ
ถือครองและการประโยชน์ในที่ดิน  รวมทั้งลด
ข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดินโดยสามารถทราบ
แนวเขตที่ดินของรัฐเอกชนอย่างชัดเจน 
๑ .  ท่ านที่ ป รึ กษาผู้ ต รวจราชการภาค
ประชาชน มีความเห็นฯต่อเรื่องนี้อย่างไร 
ท่ านคิ ด ว่ าประชาชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร และ
รัฐควรดําเนินการอย่างไร มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมอย่างไร 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่งประเทศ ข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ แก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันของประชาชนเกี่ยวกับ
การล้ํ าแดนที่อยู่ ใกล้ กัน  ควรให้กรมที่ ดินหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสํารวจ และให้ความรู้แก่
ประชาชนในหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่สามารถ
ออกเป็นโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้
ทําอย่างจริงจังจริงใจ ด้วยความรวดเร็ว และเป็น
รูปธรรม ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ทํางานช้า ไม่อธิบายให้
ประชาชนเข้าใจ 
๒. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วน
ร่วมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องนโยบายและการ
ปฏิบัติงานเพื่อความถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบ ตลอดจนการรับผิดชอบ
ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
เพื่อความเข้าใจและเกิดความถูกต้องตามระเบียบ
ทางราชการ/ หน่วยงานทางราชการซึ่ ง ปชส .  
ให้ประชาชนเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ ได้รับข้อมูล  
ที่ ถูกต้อง และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  เห็นด้วยกับนโยบายการออกโฉนดที่ ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศของกรมที่ดิน เพราะเป็นผล  
ดีต่อ เศรษฐกิจโดยตรง/ เห็นด้วยกับกรมที่ดิน ที่จัด
ให้มีเอกชนหรืรังวัดทีดิน ทําให้เกิดความรวดเร็วใน 
กระบวนรังวัดแบ่งแยกสอบเขตที่ดิน/ เอกชนรังวัด
ทําให้แบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่รั งวัด แต่รัฐคอย
ควบคุมและดูแลใกล้ ชิด และเน้นในมาตรฐาน
คุณภาพ การรังวัดของเอกชน  
๒. เป็นการดําเนินงานที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้
ความสนใจและเข้าร่วมมืออย่างพึ่งพอใจ ผู้รอการมี
เอกสารสิทธิในที่ ดินของตน จะได้รับเอกสารที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการถือครองอย่าง
ถูกต้อง และนําไปใช้ในการเป็นหลักฐาน ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไป เป็นสิ่งที่ดีและ  
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า นโยบายรัฐบาลด้าน
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง
การเร่งรัดการออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  เป็น เรื่ อ งที่ ดี  แต่อยากที่ จะประสบ
ความสําเร็จได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังยึดถือ
ตัวเองเป็นหลัก ก็ไม่สามารถนําไปสู่การแก้ไข
ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงได้ 
๒. เห็นด้วยกับโครงการเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการ
กระจาย การถือครองที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม และ
ประชาชนสามารถนําเอกสารสิทธินําไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ รวมทั้งลดการบุกรุกที่ดินของภาครัฐ ทั้งนี้
จะต้องให้มีการประชาสัมพันธ์ และรัฐจะต้องมีการ
มอบหมายให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เป็นประโยชน์ ประชาชนได้โฉนดรวดเร็วทันใจมี
ความภาคภูมิใจ ในเอกสารสิทธิของตนเอง สามารถ
ประกอบอาชีพ ไ ด้อย่ า ง เต็ มที่ และนํ า ไป เ ป็น
หลักทรัพย์ในการสู่สถาบันการเงินมาเป็นทุนในการ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
๒. เป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่มองเห็นประชาชนทุก
ยากไม่มีที่ทํากิน ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเป็นการสร้าง
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ควรจํากัดการถือ
ครองที่ ดินทีมากจนเกินความจําเป็นของผู้มีฐานะ
ร่ํารวย 

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

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์มีบุคคลดังนี้ 
    - ผู้นําชุมชน ผู้มีอํานาจในท้องทีท้องถิ่น 
    - ผู้มีทีดินใกล้หรือติดกับที่สาธารณประโยชน์แล้ว
ถือโอกาสขยายปักหลักแดนรุกล้ําเข้าไปแล้วก็ทําอยู่
ทํากินเป็นเวลานาน 
 - หน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน
ไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาทับซ้อนชนิดเรื้อรัง 
๒ .  การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์ ในทุก พ้ืนที่ 
เนื่องจากความยากจนของราษฎร/ บางพื้นที่ 
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  ชาวบ้านบุกรุก แต่ดูแล้วเป็นพวกนายทุน กลุ่มผู้มี

อิทธิพล/ ความไม่ชัดเจนของแนวเขต ผู้ปกครองท้อง
ทีไม่ใสใจเข้มงวด จึงเกิดมีการทับซ้อนขึ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จังหวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในการออกเอกสาร
สิทธิให้ได้ทราบ และไม่ได้เข้าร่วมรับรู้รับฟังแต่
ประการใด และจังหวัดยังไม่นําเข้าหารือในที่ประชุม 
ที่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเข้าร่วมประชุมด้วย 
๒. ข้าพเจ้ามิได้เข้าร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าว กรณีมี
การบุกรุกที่ สาธารณประโยชน์มีสาเหตุหลาย
ประการ ในแงของเศรษฐกิจพ้ืนที่ดินถือเป็นต้นทุน
การผลิตของกระบวนการเศรษฐกิจถ้ามองในแง่ของ
กฎหมายราษฎรย่อมมีความผิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
ว่าจะทําอย่างไรให้ราษฎรมีที่ดินทํากินโดยไม่ทําผิด
กฎหมาย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ไม่ได้เข้ารับฟังปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า 
กรณีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของราษฎรควรมี
มาตรการลงโทษที่รุนแรง แต่ก่อนใช้มาตรการ
ดังกล่าว ควรมีการรังวัดขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 
ให้ชัดเจนก่อน ส่วนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทมีการทับซ้อน ทําให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ขาดความเช่ือถือจาก
ประชาชน ระวางแผนที่ทุกหน่วยงานควรมีการปรับ
ให้มีมาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน 
๒. การออกเอกสารสิทธิมีปัญหาในเรื่องของ การทับ
ซ้อนของที่ดินและความล่าช้าในการรังวัด ประกอบ
กับประชาชนไม่มีที่ดินทํากินจึงทําให้เกิดปัญหาการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่าขึ้น    
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เป็นปัญหาใหญ่ ผู้ที่
บุกรุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกนายทุน หรือผู้มีอํานาจใน
ท้องถิ่น การออกเอกสารสิทธิควรมีความรอบครอบ
มากกว่านี้ 
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  ๒. เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์ ผู้มีอํานาจออกโฉนด

เ อ ก ส า ร สิ ท ธิ ใ น ที่ ดิ น  แ ล ะ มี ก า ร บุ ก รุ ก ที่
สาธารณประโยชน์ แต่ทุกคนว่ามีสิทธิจับจอง 

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

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. หน่วยงานของรัฐในพื้นที ยังทํางานช้าไม่บูรณา
การ ไม่เร่งรัด ไม่จัดลําดับก่อนหลังประชาชนไป
ติดต่อกับที่ดินในพื้นที ไม่สะดวกไม่สบายใจ รู้สึกว่า
ยังไม่ เ ป็นธรรม  เพื่อให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จควรทําดังนี้ 
    - จัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช้ีแนะ ช้ีนําให้ผู้มาติดต่อ
งานได้เข้าใจ มีความรู้ เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติ 
รวมทั้งบอกระยะเวลาว่าเสร็จสิ้นอย่างไร 
    - ให้ความสําคัญกับประชาชนเสมือนญาติและ
ทํางานให้รวดเร็วกว่าเดิม 
    - ประชาชนเกิดการเบื่อหน่ายเพราะล่าช้า ใช้
เวลานาน กลับไปกลับมาหลายครั้ง เสียเงิน เสียเวลา 
๒. ขาดการการบูรณาการในการทํางานในเชิงรุกทุก
รูปแบบ /  ควร จัด  อัตรากํ าลั งผู้ รับผิดชอบให้
เหมาะสม/ ควรจัดอบรมสัมมนา เจ้าหน้าที่ ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม จัดการความเป็นธรรมในสังคม 
ปัญหาต่างๆจะได้หมดสิ้นไป/ ภาคเอกชน ควรมี
บทบาทในการรางวัด ให้เสร็จภายใน ๑๕ วัน จะทํา
ให้การทํางานเกิดบูรณาการอย่างยิ่ง เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีการทํางานแบบบูรณาการ
เพื่อเร่งรัดออกโฉนดให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนจะ
ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทํา และให้ประชาชนมีเอกสาร
สิทธิตามทีตนรอค่อย ก่อนจะออกปฏิบัติงานควรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามทํางานใน
เชิงรุก แต่การทํางานนั้นจะต้องมีการเสียสละและ
อุทิศตัวด้วยเสมอ ผู้บริหารสูงสุดต้องทําให้เห็นเป็น
ตัวเอย่าง 

 



- 11 -  
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมทั้งยังมี
ปัญหาขอติดขัดในเรื่องของกฎหมาย 
2. การออกเอกสารสิทธ์ิเพื่อให้เกิดสิทธิครอบครอง 
เอกสารสิทธ์ิ ควรเป็นสิทธิร่วมหรือเรียกว่าโฉนด
ชุมชน ที่มีการบทบัญญัติของชุมชนมากํากับควบคุม
และจัดการบุคคลที่ละเมิด 
3. การจัดเก็บภาษีที่ดินที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ใดๆ ควร
กําหนดรายได้ที่เกิดขึ้นจาการจัดเก็บคืนสู่ ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจนเพื่อนําผลจากรายได้เหล่านั้นมา
สร้างและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
เกิดการพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งตามแผนยุทธศาสตร์
ของชุมชน 
4. จากแผนชุมชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชุมชนที่เป็น
จริงจะมีกระบวนการสร้างข้อตกลงและสร้างการ
ยอมรับข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์ของชุมชนซึ่งถือว่า
เป็นกฎหมายของชุมชนที่เป็นกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี ทําผิดข้อตกลงจะมีบทลงโทษที่มากกว่าการ
ปรับหรือจับดําเนินคดี นั่นคือบทบัญญัติของชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การทํางานแบบบูรณาการเป็นเรื่องที่ดี แต่ในทาง
ปฏิบัติไม่เกิดขึ้น ควรทํางานเชิงรุกโดยกําหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนโดยมีการประเมินผล โดยยึดหลักคุณภาพของ
งาน ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของประชาชน 
๒. ยังไม่มีการทํางานแบบบูรณการเท่าที่ควร ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะงานใครงานมันมากกว่า มีการ
ทํางานเชิงรุกอยู่บ้างแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร บางครั้งยัง
ขาดการติดตามท่ีดี ทําให้งานล่าช้าไปบ้าง 
3. ควรมีคําสั่งแจ้งลงตามลําดับจนถึงระดับท้องที่ 
ควรมีระยะเวลาก่อนดําเนินการ 90 วัน เพื่อท้องที่
จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินอยู่ในชุมชน และนอก
ชุมชนทราบเพื่อถึงวันนัดจะได้มารับฟังรับทราบ 
ก่อนที่ทํ าการรั ง วัดควรจะมีการประชุม ช้ีแจง
กฎเกณฑ์หรือทําความตกลงกันระหว่างชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่วางแผนรังวัดร่วมกัน ควรทําตามแผน  
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  4. ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาที่ ดินที่ออกโฉนดไม่ได้อยู่ ในขณะนี้อยู่ทั่ว
ประเทศ เรื่องเขตอุทยานและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ประกาศทับที่ที่ดินถือครองของประชาชน ประชาชน
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แนวเขตในพื้นที่
ดังกล่าวที่มีเอกสานสิทธิถือครองที่ดิน ส.ด.1 น.ค.3 
กสน.5 หนังสือรับรองการทําประโยชน์ทั่วประเทศ 
เพราะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนลดความ
รุนแรงและข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
เพราะจะได้สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ 

 4. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า ในการ
ดําเนินงานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ประชาชนในพื้นที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างไรบ้าง 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนทั้งท้องถิ่น
และท้องที รวมทั้งประชาชนในพื้นทีให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายของที่ ดิน ดําเนินการให้ เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว จัดทําแนวเขตให้ชัดเจน เป็นธรรม 
๒. มีหลายอําเภอที่ดําเนินการ ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม แต่บางอย่างก็สําเร็จ บางอย่างก็ยังมีปัญหา
อยู่ ขึ้นกับนโยบายภาครัฐ เป็นสําคัญ/ ควรจัดเป็น
นโยบายภาครัฐ หรือแก้กฎหมายให้ประชาชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วม อย่างจริงจัง จะเกิดผลดีอย่างยิ่ง 
3.ควรจัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ หรือ Call Center 
เพื่อให้ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ควรรู้แก้ประชาชนเกี่ยวกับ
ที่ดิน และอํานวยความสะดวกในกรณีที่มีปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียนต่างๆ   
4. ควรสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้คนใน
ชุมชนได้เข้ามามีการออกความคิดเห็น ในการทําแนว
เขตและการชี้ระวางแนวเขต การทํากระบวนการ
ควรให้ประชาชนเข้ามาจัดการโดยคนในชุมชนเอง 
ควรให้อยู่ภายใต้ระเบียบของกรมที่ดิน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑ .  เ ป็นการดํ า เนินงานที่ ตรงประเด็น  โดยให้
ประชาชนในทุกภาคส่วนมาร่วมโครงการ จะได้ไม่มี
ปัญหาไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น การทําเดินงานจะ
บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๒. ประชาชนมีความต้องการโฉนดที่ดิน การเข้ามามี

ส่วนของประชาชนมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จ
หรือล้มเหลวของโครงการ 
3. กลุ่มประชาชนที่ต้องการได้สิทธิในที่ดินนั้นจริงๆ 
ก็จะมีประโยชน์มากเพราะสามารถเอาไปเป็น
หลักประกันกับกองทุนกู้ยืมได้  แต่ก็มีคนอีกกลุ่ม
หนึ่งที่อยากได้สิทธ์ิให้กลุ่มทุน แม้จะโอนกรรมสิทธ์ิ
ไม่ได้ก็ตาม หากหมู่บ้านใดมีผู้นําที่อ่อนแอหรือเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนจะทําให้เป็นสิ่งที่น่าห่วงมาก 
ภาครัฐควรให้ความสําคัญ และอย่าเห็นกับประโยชน์
ส่วนตัว จนทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. จัดให้มีการทําประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชน
ทราบแนวทางในการดําเนินงานและให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการดําเนินงานด้วย 
2. ประชาชนเจ้าของที่ ดินโดยส่วนใหญ่จะเป็น
เกษตรกร ผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติจะมีชีวิต ทีดี
ขึ้นอย่างแท้จริง ถ้าได้มีสิทธิในโฉนดที่ดินเป็นของ
ตนเอง การออกโฉนดที่ ดินตามนโยบายรัฐบาล  
จะช่วยให้เกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่ม
นายทุน โครงการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนครบ 
๑๐๐ % จะเป็นที่ต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบทุกระดับเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีส่วนสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้โครงการออกโฉนดที่ดินครบ
สมบูรณ์ 
3. รัฐบาลควรจะดําเนินการทําประชาพิจารณ์และ
เข้าร่วมประชาพิจารณ์ควรเป็นประชาชนจากทุกภาค
ส่วน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . การออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศ  
เป็นงานที่ใหญ่และสําคัญมาก แต่ประชาชนมีส่วน
ร่วมน้อยมาก ส่วยใหญ่ผู้ที่ได้รับโฉนดจะเป็นเจ้าของ
ที่เดิมที่เคยจําจองไว้ คนยากจนคนที่ไม่มีที่ทํากิน
ไม่ได้รับประโยชน์ 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๒. ประชาชนสนใจมากเพราะเป็นประโยชน์ ส่วน

ราชการต้องจริงใจแก้ปัญหาให้ประชาชนในเรื่อง 
แนวเขต และการออกเอกสารสิทธิครอบครองเพื่อให้
โฉนดทํากิน 
3. ควรจะทําความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึง
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการทําโครงการนี้ 
4. รัฐบาลควรกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการดําเนิน
โครงการให้นาชัด และกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน 

 5 .ท่ านคิ ด ว่ า  น โยบายด้ านนี้  ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร  ให้ประสบผลสําเร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้เพราะที่ดินของประเทศไทย ก็มี
จํ านวนที่ แน่นอน  แต่ ยั งมีปัญหาอย่ า ง
มากมาย  ทั้ งติดขัดในด้านกฎหมาย  ที่ มี
มากมายหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหลาย
ประเภทและมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ 
และความไม่ชัดเจนของที่ดินแต่ละประเภท
เม่ือมีการทํา Reshape แล้วจะเกิดความ
ชัดเจน ควรจะกระตุ้นภาครัฐอย่างไร ที่จะ
แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเกิดความ
เป็นระบบ หากติดขัดด้านการเมือง ควรแก้ไข
และปรับปรุงนโยบายอย่างไร หากติดขัดด้วย 
ข้อกฎหมายควรมีการสังคายนากฎหมายให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วได้อย่างไร เพื่อมิให้ยืดเย้ือ 
และสะสมปัญหาอีกทําให้ เกิดข้อพิพาท 
โต้แย้งสิทธิ ใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
และงบประมาณอย่ าง ไม่คุ้ มค่ ารวมทั้ ง
นโยบายของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
และเสียประโยชน์ของประชาชน และของรัฐ
โดยรวม ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างไร      
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. รัฐควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคงไรซึ่งประโยชน์ของรัฐ 
    - จัดประเภทที่ดินให้ชัดเจน 
    - เร่งรัดการออกเอกสารสิทธ์ิโดยเร็ว 
    - จัดความสําคัญเป็นวาระแห่งชาติ 
๒. มีปัญหามากมายจริง ติดขัดด้านกฎหมาย 
    - ความไม่ต่อเนื่องของนักการเมือง เมื่อหมดสมัย
มีรัฐบาลใหม่ แผนงาน โครงการเก่าก็ไม่สืบทอด 
ดําเนินการให้ต่อเนื่อง 
    - ควรกระตุ้นภาครัฐ ให้เป็นวาระแห่งชาติ และมี
กฎหมายชัดเจนรัดกุม ถึงจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ก็ต้อง
ปฏิบัติการต่อเนื่องจะต้องยึดหลัก โดยประชาชน  
เพื่อประชาชน 
3. ควรมีคําสั่งแจ้งไปตามลําดับจนถึงระดับท้องที่ 
ควรมีระยะเวลาก่อนดําเนินการ ๙๐ วัน เพื่อท้องที่
จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของที่ดินอยู่ในชุมชน และนอก
ชุมชนทราบเพื่อถึงวันนัดจะได้มารับฟังรับทราบ 
ก่อนที่ทํ าการรั ง วัดควรจะมีการประชุม ช้ีแจง
กฎเกณฑ์หรือทําความตกลงกันระหว่างชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่วางแผนรังวัดร่วมกัน ควรทําตามแผน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ให้ดําเนินงานโดยยึดประชาชนเป็นส่วนกลางใน
การมีส่ วนร่ วมทุกขั้ นตอน  โดยมีการวางแผน
ปฏิบัติการให้คลอบคลุมพ้ืนที่ มีการประชาสัมพันธ์
และมีการประสานงาน ให้ทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมทํา
ทุกขั้นตอนปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๒. ที่ดินเป็นทรัพย์กรที่มีค่าและเป็นต้นทุนในการผลิต 

การออกเอกสารสิท ธิ ต้องดํา เนินงานด้วยความ
รอบคอบชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายได้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑ . ให้มีการตรวจสอบที่ ดินทุกประเภทให้มีความ
ชัดเจน และแก้ไขกฎหมายที่ทําให้เกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินการ 
2. ควรได้มีการทําประชาพิจารณ์ชุมชนหรือท้องถิ่น
ก่อนว่ามีความประสงค์เป็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ 
และควรกันไ ว้ เพื่ อส่ วนรวมในส่ วนหนึ่ ง เพื่ อทํ า
ประโยชน์ร่วมกัน 
3. เจ้าหน้าที่รัฐต้องทําหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยเหตุผลที่คน
ครอบครองที่ดิน เช่น นักการเมือง เป็นผู้มีอํานาจ 
4. รัฐควรชี้แจงให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้ถูกต้องและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . การออกโฉนดที่ ดินของประเทศไทยมีปัญหา
มากมายเพราะ ขั้นตอนมีจํานวนมาก ไม่โปร่งใส เต็ม
ไปด้วยผลประโยชน์ ข้าราชการขาดความสํานึกใน
หน้าที่ ทําให้ที่ดินส่วยใหญ่ตกอยู่ในมือนายทุนและ
นักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ควรออกกฎหมายเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 
๒. ผู้บริหารภาครัฐ ต้องประกาศ ขึ้นป้ายใหญ่ๆ แต่ละ
ชุมชน ว่าเป็นที่สาธารณะ ระบบ กฎหมาย อําเภอ 
ตํ าบล  หมู่ บ้ าน  ต้ อ ง ใช้ กฎหมาย เ ท่ า เที ยม กัน 
ตรวจสอบได้ ควบคุม รักษาทีสาธารณะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้องโปร่งใส 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อรัฐน้อยมากควร
ทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น และต้องเข้าใจ
ข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติให้มากขึ้น 
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ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
 6. ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า การ

ดําเนินโครงการดังกล่าว มีปัญหา/อุปสรรคที่
สําคัญอย่างไรบ้าง ที่ไม่สามารถดําเนินการ
เร่งรัดออกโฉนดที่ดินไม่สําเร็จตามเป้าหมาย 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. เจ้าหน้าทีไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ทํางานล้าช้า 
- งานค้างนานเกินไป 
- ทํางานไม่ต่อเนื่อง 
- ประชาชนไม่ประทับใจ 
๒. ควรปฏิบัติดังนี้ 
- การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง จริงใจ ของภาคราชการ 
- นโยบายของรัฐบาล การดําเนินการให้เป็นวาระ
แห่งชาติต่อเนื่อง 
- การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
หรือประชาชนจิตอาสา 
3. รัฐควรตั้งเจ้าหน้าที่รักษาผลประโยชน์โดยเฉพาะ
เพื่อดูแลส่งเสริม และไม่ควรปล่อยปละละเลย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหาที่เกิดขึ้น ประชาชนไม่ทราบระยะเวลาวัน
ดํ า เ นิ น ง านขอ ง เ จ้ า หน้ า ที่  ขอ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่าถือว่าเป็นนายของประชาชน ให้ถือ
ว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชน รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนและให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมดําเนินงานทุกขั้นตอน 
๒. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อสัมฤทธ์ิ
ผลของงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐบาล
ควรทําการแก้ไข นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์
สวนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. ประชาชนไม่ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออก
โฉนด 
- ระยะเวลารังวัดใช้เวลานาน 
- ในการดําเนินงานมีอุปสรรคในข้อกฎหมายของแต่
ละหน่วยงาน 
2. ปัญหาที่ ดินนี้ถือว่าเป็นปัญหามาตั้ งแต่อดีต  
ซึ่งแก้ไขได้ยาก เพราะรัฐไม่กล้าใช้กฎหมาย ดังนั้นรัฐ
จึงต้องกล้าใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด อย่าใช้วิธีเลือก
ปฏิบัติ 
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  3. การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ควรต้องรีบ

ดําเนินการให้เสร็จสิ้น ต่อจากนั้นก็ต้องมีการควบคุม
และเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่ต้องคอยดูแลและแก้ไขห้ามปรามตั้งแต่ต้น  
ไม่ควรปล่อยให้มีการบุกรุกหรือครอบครองที่
สาธารณะหรือที่ของรัฐ ไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดปัญหาไม่
จบสิ้น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. อุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือคนและขั้นตอนที่มาก
เกินจําเป็น ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดขั้นตอน
ในการทํางานรวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 
๒. เกิดจากระบบของราชการนโยบายการเมือง  
เกิดจากความขัดแย้ง เกิดปัญหาของโครงสร้าง กรม
ที่ดินเอง เกิดจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละคน
แตกต่างกัน 

3. เรื่อง โครงการมาตรการดําเนินการกรณี ผัง
เมืองรวมจะหมดอายุ 
          ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน ท่านมีความเห็นในการดําเนิน
โครงการผังเมืองรวมอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนดเพื่อให้การวางผังเมืองรวมของ
ชุมชนและหมู่ บ้ าน  ถูกสุ ขลั กษณะความ
สะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างมีคุณค่า 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพ
ของสังคมเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาอนุรักษ์หรือ
บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่า
ใ น ท า ง ศิ ล ป ก ร ร ม  ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม 
ประวั ติศาสตร์  หรือโบราณคดี  หรือ เพื่ อ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ  เพื่อตก
ทอดเป็นมรดกต่อคนรุ่นต่อไป  
 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ด้านวิชาการ 
1. จริงในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมา
รองรับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผน 
2. การวางผังเมืองรวมมีการกําหนดเฉพาะในแผนที่
เป็นส่วนใหญ่ ในพื้นที่จริงไม่มีการกําหนดแนวเขตให้
ประชาชนทราบอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่มี
ความรู้ความสามารถและมีจํานวนน้อย ทําให้การ
ดําเนินการขาดประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. การดําเนินงานเรื่องผังเมืองรวมยังไม่ชัดเจน  
ทําบางจุด ควรทําการสํารวจให้ทั่วทั้งจังหวัดว่าพ้ืนที่
ใดควรกําหนดเป็นพื้นที่ทําอะไร 
2. ระยะเวลาการสํารวจควรประกาศเป็นนโยบาย
ติดป้าย ให้ประชาชนรับทราบว่าสํารวจจุดใด ทํา
ประชาวิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ ว่าควรเป็นพื้นที่
ใด เช่น พ้ืนที่สีเขียว สีม่วง 
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        ๑. ในการดําเนินโครงการผังเมืองรวมที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านมีความเห็นว่าการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เกิดผลสําเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และสามารถวางผัง
เมืองสอดคล้องกับพื้นที่จริงหรือไม่อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. ผังเมืองรวมจะเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเอกชนและหน่วยงาน
และ อปท .  ผู้ศึกษาให้ เป็นไปตามการถ่ายโอน
เท่าที่ควร 
2. ยังไม่สามารถดําเนินการให้เป็นผลตามที่กําหนด
หรือตามความคาดหวัง ยังไม่ค่อยประสานและ
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านวิชาการให้ท้องถิ่นเข้าใจ 
ต้องกําหนดควบคุมการใช้ผังเมืองด้วย 
3. ผังเมืองรวมที่ผ่านมาเกิดผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
    - ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ผังเมืองรวม ได้รับทราบ
ข้อมูลและกฎหมายที่ผังเมืองประกาศ 
    - แนวถนนที่ ผั ง เมืองรวม  ที่ ไ ด้ประกาศใช้
กฎหมายผังเมือง ได้ถูกก้ันแนวเขตห้ามก่อสร้าง 
- พ้ืนที่ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้ เป็นการบังคับ
ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง  
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ผังเมืองรวมทําให้เกิดประโยชน์ที่ดินอย่างเป็น
ระบบ และไม่ก่อกวนซึ่งกันและกัน เช่น ไม่ให้สร้าง
โรงงานในที่ชุมชนหรือพื้นที่เกษตรกรรม เพราะ
ส่งผลต่อที่ดินข้างเคียง 
2. โดยผลประโยชน์องค์รวม มีการวางผังสอดคล้อง
กับพ้ืนที่จริง แต่ในมุมมองนักธุรกิจส่วนใหญ่จะมอง
ว่าเป็นการมีผังเมืองรวมเป็นการควบคุมหรือบังคับ 
ห้ามการก่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น 
การสร้างห้างสรรพสินค้าจะต้องอยู่ในชุมชน เพราะ
เข้าถึงสะดวก แต่ไม่มองถึงสถานที่จอดรถ สถานที่ต้ัง
ติดกับโรงเรียน  หรือแหล่งงาน  ซึ่ งจะส่งผลถึง
การจราจรติดขัด 
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         ๒. ท่านเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความพร้อมด้านความรู้ระเบียบ
กฎหมาย บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ใน
การทํางานผังเมืองรวมให้ มีประสิทธิภาพ
หรือไม่อย่างไรและควรทําอย่างไรให้การวางผัง
เมืองเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนกระจายกฎหมาย 
และทางด้านบุคลากรเป็นอย่างดี เพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องการทํางานผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
2. ภาคประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้เกิดผังเมืองที่มี
มาตรฐานอันแท้จริง และบังคับใช้ที่ทุกคนต้องพร้อม
ปฏิบัติตาม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรใหผ้ังเมืองระดับจังหวัด บุคลากรที่มคีวามรู้จริง
มาทํา และร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทีม่ีความรู้ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น ต้องมีการให้ความรู้มากขึ้นและร่วม
ในการสํารวจรว่มปฏิบัติงานด้วย 
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่รอการสั่งการจากหน่วยงานเบื้องบน มีส่วน
น้อยที่ จะทํ างานเชิ งรุ ก  คือ  คิด ก่อน  ทํ า ก่อน  
เมื่อทราบกรอบนโยบายว่าจะต้องทําในอนาคต  
แนวทางการแก้ไข คือ การประเมินตนเองที่หน่วย
เหนือเป็นผู้ออกแบบ เกณฑ์การประเมินหรือตัวชีวัด
ที่สําคัญ หากไม่ผ่านเกณฑ์ไม่จัดงบประมาณให้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1.  ย ัง ไม ่ม ีความพร ้อมทั ้ง ว ิช าการ  บ ุคลากร 
งบประมาณ เครื ่องมือ การบริหารจัดการ ควร
พัฒนา 
 - พัฒนาบุคลากรระหว่าง อปท. กับผู้เชี่ยวชาญ
ให้มีความพร้อม ชํานาญ  
- ให้มีผู้รับผิดชอบ เพราะจะต้องไปกระทําประจํา 
ในการพัฒนา ควบคุม บังคับใช้ให้เกิดผล 
- ให้มีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
อปท. ที่ประสบผลสําเร็จ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม 
ในการที ่จะดําเน ินการจ ัดทําผ ัง เม ืองรวมให ้มี
ประสิทธิภาพ ขาดทั้งความรู้ บุคลากร เครื่องมือ
ว ัส ด ุอ ุป ก ร ณ ์ต ่า ง ๆ  แ ล ะ ไ ม ่ท ร า บ ว ิธ ีก า ร
ดําเนินการ/การวางผังเมืองให้มีประสิทธิภาพและ 
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  เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนั้น ควรเป็นหน่วยงานหลักที่มีความพร้อมทุกด้าน คือ 
โยธาธิการและผังเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม เช่น ในด้านบุคลากร อปท. ไม่มี
โครงสร้างทางผังเมืองรองรับ จึงไม่มีบุคลากรที่มาดําเนินการวางผังโดยตรง ประกอบ
กับงานผังเมืองเป็นงานที่มีความยุ่งยาก มีหลายขั้นตอนและเป็นภารกิจใหม่สําหรับ
ท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความชํานานเฉพาะด้าน ส่วนในเรื่องระเบียบกฎหมาย
สามารถเรียนรู้กันได้ และเครื่องวัสดุอุปกรณ์ ในการวางผังต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ เช่น 
Plotter หรือ เครื่องพิมพ์แผนที่ขนาด Ao,A,X และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะ
สําหรับทําแผนที่ ซึ่งท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มี 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงคิดว่าการทํางานผังเมืองรวม ยังไม่ค่อย
มีประสิทธิภาพ อาจจะไม่พร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านผังเมืองรวม อาจคิดว่าไม่
จํา เป ็นหร ือ เป ็นหน ้าที ่หน ่วยงานอื ่น  การทํา ให ้การวางผ ัง เม ือง เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
ของการตัดสินใจ 

              ๓. ในการ
ดํา เน ินโครงการผ ัง เม ือง
รวมที ่หมดอายุหรือกําลัง
จ ะหมดอาย ุในพื้ นที่ ของ
จังหวัดท่านมีความเห็นว่ามี
ปัญหาจากเรื่องใดและควร
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
เพื่ อ ให้ เ กิ ดประ โยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. ในการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
กําหนดไว้ทําให้ผังที่หมดอายุการใช้บังคบและมีแนวโน้มจะหมดอายุการใช้บังคับเพิ่มขึ้น 
และทําให้เกิดอุปสรรคอีกหลายประการในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น 
2. ความไม่จริงใจต่อการที่จะผลักดันให้เกิดผังเมืองของนักการเมือง ระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ อปท. ตลอดมี
ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการจัดทํา ประชาชน
ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องประโยชน์ชอบผังเมืองที่ดี 
จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐยังไม่ค่อย
จริงจังเรื่องการทํางานผังเมือง 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงาน และ
ประชุมกัน โดยผลจะให้ อปท. ที่มีศักยภาพดูแลและ
จัดสร้างบริษัท ดําเนินการสํารวจและดําเนินการเพื่อ
ประกาศใช้ผังเมืองรวมต่อไป 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. มีปัญหาจากการที่ไม่ได้รับฟังปัญหาของประชาชา
อย่างแท้จริง ทําให้ไม่ทราบถึงความต้องการรวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่บังคับใช้ผังเมืองรวม ควร
แก้ไขโดยการให้ความรู้แก่ อปท. และให้คําปรึกษา
เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านผังเมือง เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันแก้ปัญหาหรือแนวทางการดําเนินงานและการ
วางผังเมืองรวมควรสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้ 
อปท. ไม่เกิดความรู้สึกไม่เป็นอิสระในการจัดทําผัง 
2. ผังเมืองที่จะหมดอายุและหมดอายุ นั้นมีปัญหา
จากการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งไม่มีความพร้อม      ขาดความรู้ 
และบุคลากรที่จะดําเนินการ รวมทั้งขั้นตอนการ
ปฏิบัติ/การแก้ไขปัญหาเห็นควรให้โยธาธิการและผัง
เมือง เข้าดําเนินการต่อเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ในขั้นต้อนการวางและจัดทําผังเมือง มีการเปลี่ยน
ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่รับผิดชอบมีการทํา
ประจําอยู่แล้ว งานผังเมืองเป็นเพียงงานฝากทําให้การ
ดําเนินการล่าช้ากว่าแผน 
2. แก้ไข กําหนดให้เป็นนโยบายและเป็นตัวช้ีวัดของ
กรมทรงเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นให้
ความสําคัญและเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผน 
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  3. ปัญหาการดําเนินโครงการผังเมืองรวมของ

จังหวัดพัทลุง การรับรู้ของสาธารณะชน ต้องมี
วิธีการสร้างความเข้าใจให้สาธารณะรับรู้ทั่วถึง 

              ๔. ท่านเห็นว่าปัญหาที่สําคัญ
ประการใดทําให้การขับเคลื่อนโครงการ
ผัง เม ืองไม่เป ็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
และเกิดผังเมืองรวมหมดอายุ 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. การดําเนินงานล้าช้า ขั้นตอนการถ่ายโอน การไม่
สามารถบังคับใช้ผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน 
2. ผู้ปฏิบัติ (คนตัวเล็ก) ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
ทําตามคําสั่ง และกรอบที่ถูกวางไว้ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ระหว่างนักธุรกิจ นักการเมือง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ควรมีนโยบายสํารวจเป็นระยะ และประกาศใช้ผัง
เมือง เมื่อจัดทําเสร็จให้ทราบทั่วทั้งจังหวัด ข้อมูล
ควรแพร่หลายมากกว่านี้ ให้ความรู้ประชาชน 
๒. ท้องถิ่นควรมีการกําหนดตําแหน่งบุคลากรด้านผัง
เมือง เพื่อดําเนินการ/การจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางจะต้องเอื้ออํานวยความสะดวก ในการ
ดําเนินการ/ ท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวม ต้องให้
ความสําคัญกับงานการวางผังเมืองรวมและสนับสนุน
งบประมาณ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. หน่วยงาน เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน
ประสาน ขาดการประสาน ติดตาม กํากับตาม
ก ฎห ม า ย แ ล ะ ป ฏิ ทิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น / ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญในการมีผังเมือง 
ยังไม่มี ประชาชนยังไม่ได้รับทราบ ไม่ได้มีส่วนร่วม 
ไม่ได้ร่วมมือ 
2.ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ไม่มีบุคลากรที่ดําเนินการโดยตรง 
- บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่มีความรู้เฉพาะทาง/ขั้นตอนการ
ดําเนินการที่จะจัดทําผังเมืองรวม 
- มีความร่วมมือน้อยในหน่วยงาน/ไม่ค่อยเห็น
ความสําคญั 
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ประเดน็
คําถาม 

ความคดิเหน็ 

  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ผังเมืองรวมหมดอายุส่วนใหญ่เป็นผังที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว ท้องถิ่นเ
ภารกิจ แต่ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผังเมืองเป็นเรื่องใหม่สําหรับท้
บุคลากรด้านผังเมืองและไม่มีองค์ความรู้ ในการดําเนินการ ซึ่งท้องถิ่นไม่ดําเนินการก็ได้ ประกอบกับภ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการอื่นๆ ที่ดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่างานผังเมือง แล
ดําเนินการ ทําให้ท้องถิ่นไม่ให้ความสําคัญกับงานผังเมือง 

         ๕ .  
ท ่า น มี
ข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง
ใ น ก า ร
ดํ า เ น ิน ง าน
ด้านผังเมือง
ร ว ม จ ะ
ห ม ด อ า ย ุที่
จ ะ เ สนอต ่อ
ร ัฐ บ า ล ใ น
ก า ร แ ก ้ไ ข
ป ัญห า ใ นปี
ต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. อยากให้เร่งรัดการดําเนินงาน และผังเมืองรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
เอาไว้  
2. คณะกรรมการในการดําเนินงาน ควรมีอัตราส่วน ภาคประชาชนเข้าไปร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมขับ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของผัง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการอย่างจริงจังและเน้นให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์อย่างชัดเจน และให้ปร
ให้จัดการด้านผังเมืองให้ชัดเจน ว่าเขตไหนเป็นเขตที่อยู่อาศัย เขตทําการเกษตรในการประกอบอาชี
พัฒนาแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น เขตเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ เขตทําการป
(เขาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมี)เขตอนุรักษ์ เขตฟื้นฟู โดยจัดทําผังเมืองรวมให้ชัดเจนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและ
โดยทั่วกัน 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
1. ขอขยายเขตตามประกาศเดิม 
 - เร่งรัดจัดทํา ปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องโดย
ด่วน เพื่อประกาศเผยแพร่และบังคับใช้ต่อไป 
 - ควรมีการจัดทํา MOU ระหว่างส่วนราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ตามลําดับหรือ
ร่วมมือกันติดตาม ควบคุม กํากับ 
2.เห็นควรให้หน่วยงาน โยธาธิการและผังเมือง เป็น
ผู้ดําเนินการต่อและโอนภารกิจกลับคืนเพื่อจะได้สาน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นความพร้อมทั้งความรู้ความชํานาญ ความ
พร้อมด้านบุคลากร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
การดําเนินการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.เสนอเรื่องผังเมือง ให้เป็นนโยบายและตัวช้ีวัดของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดสรร
งบประมาณให้ท้องถิ่นที่มีการวางผังเมือง เนื่องจาก
เป็นการดําเนินการโดยท้องถิ่นในพื้นที่ของท้องถิ่น
และผู้ได้เสียประโยชน์ ก็คือประชาชนในท้องถิ่น 
ดังนั้นท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญด้านผังเมือง 
2.กําหนดผังเมืองรวมจะต้องคํานึงถึง นโยบายของ
รัฐบาลในภาพรวม เช่น การขนส่งคมนาคม ระบบ
ระบายน้ํา รวมถึงปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง ลักษณะภูมิ 
ประเทศ อาชีพ ฯลฯ /จังหวัดจัดทําผังเมืองให้
สอดคล้องกับการขยายเมือง ซึ่งเตรียมในด้านการ
คมนาคม สาธารณูปโภค โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรหาก
ขอไว้ต้อง มีแผนรองรับให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ 
ไม่ต้องการขายที่ดิน 
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4. เรื่อง โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
            ๑) ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นว่า ในการดําเนินโครงการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอําเภอ
ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน   เกิดผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  ในการเตรียมการความ
พร้อมด้านสาธารณภัยอย่างไรบ้าง 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. ที่ผ่านมาโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ในมุมมองของชาวบ้าน
ถือว่าเป็นที่พอใจ 
2. สร้างความรู้ ความตระหนักให้กับประชาชนเมื่อ
ประสบสาธารณภัยสามารถร้องขอหรือขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานและจากองค์การอื่นได้ 
3. ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการว่างแผนในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เสี่ยงภัยอันจะส่งผลให้ลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1.หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้
ความร่วมมือและปฏิบัติได้จริงหากเกิดภัยและมีเหตุ
เกิดขึ้น ประชาชนและหน่วยงานเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญในการเตรียมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยว่ามีความสําคัญอย่างไร การรู้และไม่รู้จะมี
ผลต่างกันอย่างไรหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงก็จะลด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เป็นความจําเป็นที่
จะต้องป้องกันมิให้เกิดเหตุแล้วจึงมาแก้ไขก็จะมีการ
สูญเสียมากและไม่ทันการ  
2. เกิดการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. ทําให้เกิดทักษะ และเกิดประสบการณ์จริงให้แก่
ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนในทุกภาคส่วน และเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นก็สามารถดําเนินการช่วยเหลือ
ตนเองได้ ในเบื้ องต้น  ก่อนที่ ภาครั ฐจะเข้ ามา
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
1. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกระดับ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดี 
ทําให้บุคลกรผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน มีความ 
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  ต่ืนตัว และมีความตระหนักในภัยที่จะเกิดขึ้น และ

สร้างการเรียนรู้ ให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าฝึกซ้อมแผนได้ดี 
2. ข้าพเจ้ามีความเป็นห่วง ถึงภัยพิบัติร้ายแรงที่ไม่คาด
ฝัน เช่น น้ําท่วมที่ เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ตลอด ๗-๘ วัน ติดต่อกัน การเตรียมสถานที่รองรับที่
เหตุการณ์ไม่ธรรมดา ที่เกิดขึ้น ถ้าในโซนพื้นที่ชุมชน 
ในเมือง คนหลายพันคนจะอพยพไป    อยู่ที่ใด 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. เดิมจะเน้นในด้านอัคคีภัยมีการฝึกซ้อมหลาย
รูปแบบ รวมถึงในสถานศึกษา ปัจจุบัน เพิ่มในเรื่อง
อุทกภัยในเรื่องเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสาร การ
เตรียมอพยพ ศูนย์อพยพ การสัญจร ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือต่างๆ 
2. ในการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
ภัย เห็นว่าการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ จะช่วย
ให้หน่วยงานปฏิบัติมีความชํานาญ และร่วมกันป้องกัน
และบรร เทาสาธารณภั ยหรื อ เกิ ด เห ตุ ภัยแล้ ง 
แผ่นดินไหว โรคระบาด มีการฝึกซ้อมแผน รองรับ 
ภาวการณ์ฉุกเฉิน หนักหนาสาหัสที่บ้านเรา จังหวัดเรา 
ยังไม่เคยพบเห็น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นได้ 
ไว้แล้วหรือยัง 
3. การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในปีที่ผ่านมาได้ดําเนินการไปเพียง ๒-๓ ครั้ง การ
เตรียมการยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร สภาพพื้นที่ซึ่ง
เกิดภัยพิบัติขึ้นส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ ในหุบเขา การ
ติดต่อสื่อสารไม่สามารถกระทําได้ ควรได้รับการแก้ไข
ในระบบการสื่อสารให้พร้อม ที่จะรับกับเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น เช่น พ้ืนที่บางแห่งไม่สามารถติดต่อทั้ง
ทางวิทยุสื่อสสารหรือโทรศัพท์ใดๆได้เลย ปภ. จะต้อง
สํารวจพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้น 
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          ๒) ท่านคิดว่า หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเตรียมเครื่องมือ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และแผนงานในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนความพร้อมด้านอื่นๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน มีความเตรียม
ความหรือไม่ แลละสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่หรือไม่ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
- เตรียมความพร้อมในการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ด้วยการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและหา
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในทุก
ระดับชุมชน มีการจัดทําแผนระดับชุมชน การ
มอบหมายภารกิจ และการบริหารจัดการเพื่อให้
ชุมชนเกิดความปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการ
สาธารณภัยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดตราด มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธรณภัย ด้วยการร่วมประชุมจัดทํา
แผนป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยตามสภาพพื้นที่
เสี่ยงภัยของจังหวัด มีการจัดเตรียมบุคลากรให้มี
ความพร้อมตลอดเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และมีการ
มอบหมายภารกิจให้หน่อยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ เช่นแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มประจําปี 
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แผนการ
ป้องกันและบรรเทาภัยด้านการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง 
เป็นต้น 
ด้านสังคม 
- จังหวัดตราดของเรา ยังไม่เคยประสบเหตุภัยพิบัติ
ร้ายแรงมากนัก การสูญเสียจึงยังน้อย อปท. มีการ
เตรียมการ เตรียมความพร้อมในการป้องกันอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจที่ประชาชนมั่นใจในปัจจุบัน แต่
ถ้าหากมีภัยพิบัติที่ใหญ่โต เช่นแผ่นดินไหว ๘-๙  
ริกเตอร์ หน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนในจังหวัด
ตราด คงไม่สามารถรองรับการช่วยเหลือได้ 
- หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและ อปท. ปัจจุบันมี
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พอสมควร มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จะดําเนินการ
ได้หากมีการฝึกอบรมและประสานการทํางาน
ร่วมกับทีมหน่วยงานอ่ืนก็จะเป็นประโยชน์และสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ 
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  ด้านสิ่งแวดล้อม 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อม
ติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องอุทกภัย มีการ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานในทุกระดับ โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนเตรียมรับสถานการณ์เป็นระยะ มีแผน
ป้องกัน และช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการเตรียมความพร้อมพอสมควร 
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ระดับหนึ่ง 
ในเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟู 

          ๓) ท่านมีความเห็นว่า ประชาชนใน
พื้นที่ได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมฝึกซ้อม
แผนฯ และตระหนักถึงความสําคัญเพียงใด 
และท่านมีความเห็นอย่างไรที่จะให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1.เป็นเรื่องที่จําเป็น และสําคัญที่สุด ที่ ต้องให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนฯ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์การณ์จริงจะได้ไม่ตระหนัก จนทํา
ไรไม่ถูก 
2. ควรฝึกซ้อมทุกพ้ืนที่ ด้วยซ้ํา โดยประสานกับ 
อบต .  และหน่อยงานที่ เ กี่ ยวของ  พร้อมภาค
ประชาชนในพื้นที่ 
3. ภาครัฐต้องดําเนินการประชาสัมพันธ์ในระดับ
ท้องถิ่น/หมู่บ้าน ผู้นําหมู่บ้าน ชุมชนสร้างความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะทําการ
ฝึกซ้อมแผนฯ และให้เห็นถึงความสําคัญของการ
ฝึกซ้อมแผนฯดังกล่าว 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสําคัญในการฝึกซ้อม
แผนฯ และตระหนักถึงความสําคัญเป็นอย่างดี การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการฝึกซ้อมแผน เป็น
ความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนจะมีส่วนใน
การรับผลจากภัยพิบัติโดยตรง การให้เข้ามารับรู้
รับทราบแผนฯ ย่อมจะเกิดผลดีกับประชาชนเอง 
2. ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและความร่วมมือ
โดยเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัดเป็นอย่างดี 
ซึ่งในการฝึกซ้อมแผนฯนั้น ภาครัฐกําหนดฝึกซ้อม 
และคัดเลือกภัยตามสภาพพื้นที่ของการเกิดภัย 
เนื่องจากหารเกิดภัยขึ้นประชาชนในพื้นที่สามารถ  
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ที ่

ประเดน็
คําถาม 

ความคดิเหน็ 

  บริหารจัดการภัยได้ในระดับเบื้องต้น  
ด้านสังคม 
1. ประชาชนในภาพรวมยังไม่ค่อยมีความตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ เพราะหลายๆ พ
เห็น และประสบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง จริงจัง แต่อนาคตโลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก เหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่
มากมาย ซึ่งทําความเสียหายให้ชีวิต ทรัพย์สินประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องนําองค์ความรู้ของการเกิดเหตุก
ประชาชนให้มาก ซึ่งไม่ใช่เป็นการขู่ให้กลัวแต่เป็นการเรียนรู้ การป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุ
ใบนี้ และผู้ที่จะรับภัยพิบัติก็คือชาวบ้าน ดังนั้น สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฝึกซอ้
ภัยต่างๆ 
2. มีการชักนําและทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสมใจในการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มีประชาชนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนตามเป้าหมาย ให้ความสนใจและตระหนักถึงภัย ทั้งอัคคีภัย และอุท
วาตะภัย 
2. เห็นด้วยกับการให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และถือเป็นเรื่องสําคัญมากระดับต้นๆ ของการ
ในปัจจุบัน และต้องซ้อมแผนที่สอดคล้องกับภัยพิบัติที่จะเกิดในพื้นที่นั้นๆ 

        ๔ . 
ท่ า น มี
ความเหน็
ว่ า  มี
ปั ญ ห า /
อุปสรรค
ใดในการ
ดํ า เ นิ น
โครงการ
ที่ ส่ ง ผ ล
ต่อความ
ไม่สําเร็จ
และขาด
ก า ร มี
ส่วนร่วม
ทุ ก ภ า ค
ส่วน 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
1. ปัญหาอุปสรรค ที่ควรแก้ไขคือการเตรียมการทั้งคนและเครื่องมือ ให้พร้อมก่อนการฝึกซ้อม การประ
ภาครัฐ และประชาชนได้ทราบ และเข้ามามีส่วนร่วม หาห้วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกซ้อม อาจ
กิจกรรมอื่นๆ ที่มีประชาชนเข้ามารวมกลุ่มกันมากๆ ก็ถือโอกาสฝึกซ้อมให้ประชาชน และส่วนราชการได้ รับ
2. ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ขาดการสร้างความเข้าใจ และการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดี 
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  น้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงกับผู้ที่ เข้าร่วม

โครงการ  
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน จะมีบ้างก็เป็นส่วนน้อย เนื่องจาก
กระทบต่อการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
2. การประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ 
 - หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมการฝึกซ้อมแผนฯ มอบ
ผู้แทนเข้าประชุมบางครั้งเปลี่ยนตัวผู้เข้าประชุม
ภารกิจไม่ต่อเนื่อง 
ด้านสังคม 
1. การจัดระบบโครงสร้างและกลไกขององค์กรยัง
เป็นระบบราชการ ใช้สั่ งการในแนวดิ่ ง ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมองค์กรของภาครัฐ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 
ต้องมีการจัดต้ังกองทุนฯ เพื่อเป็นสวัสดิการ และ
เยียวยาผู้ได้รับภัยพิบัติ ทั้งชีวิตทรัพย์สินและการ
รักษาพยาบาลสวัส ดิการ  อันจะเป็นการดูแล
ประชาชนทั้งระบบ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภาคประชาชนสังคมอื่นๆ อันจะสามารถ
ป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.  -ขาดงบประมาณดําเนินการ 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 
- เจ้าหน้าที่และเครื่องมือไม่เพียงพอ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ในการเกิดปัญหาอุปสรรค ประสบปัญหาสาธารณ
ภัยต่างๆ ตามช่วงฤดูกาล เช่น น้ําท่วมฉับพลัน  
ภัยหนาว ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟไหม้ แผ่นดินไหว 
ซึ่ งมีการจัดซื้ อสิ่ งของไว้สํ ารองเพื่ อ เตรียมรับ
สถานการณ์ภัยไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การช่วยเหลือ
ราษฎรผู้ประสบภัยปัญหาต่างๆ ทําให้ของหมดอายุ
ก่อนการได้ใช้งาน ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
ต่อการดาํเนินงานต่างๆ 
2. ขาดการมีส่วนร่วม ต่างคนต่างทํา ไม่เป็นงานของ
พ้ืนที่ การซ้อมแผนดูเหมือนเป็นงานของหน่วยงาน 
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        ๕ . ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะ

เสนอต่อรัฐบาลในการดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าวในปีต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
 - ประชาสัมพันธ์ทุกพ้ืนที่ ถ้ามีภาคฝึกปฏิบัติ 
 - พ้ืนที่ใดที่ไม่ฝึกปฏิบัติก็ควรทําเอกสารฉบับย่อ
เล็กๆแจกเพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง 
- เชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด 
 - ท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
ของการฝึกซ้อมแผนฯ ดังนั้นรัฐบาลควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเป็นโครงการที่ ดี และมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิต
ร่ างกาย  และทรัพย์สิน  รัฐจึ งควรมีการจัดทํ า
โครงการดังกล่าวนี้เป็นประจําทุกปี 
2. บางหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการฝึกซ้อม
แผนฯ การให้ความสําคัญในการบูรณาการฝึกซ้อม 
ตลอดจนลํ า ดับขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ง านแต่ ละ
หน่วยงาน 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ การช่วยเหลือและเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยมีไม่เพียงพอ 
ด้านสังคม 
1. อนาคตสถานการณ์ ของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ภาวะโลกร้อน จะเกิดภัยพิบัติที่มีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อชาวโลก และประเทศไทยอย่างมหาศาล 
ดังนี้ องค์กรของรัฐที่รับผิดชอบด้านนี้ต้องมีศักยภาพ
สูง และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แก้ไข 
บรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที และ
ต้องเป็นเรื่องสําคัญมาก องค์กรจึงหน้าที่จะขยาย
จากกรมเป็นกระทรวง หรือองค์กรมหาชนที่เป็น
อิสระ เพื่อรองรับภัยพิบัติมหาภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยรองรับ
กั บ เ ห ตุ ก า รณ์ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถระดับสากล จะทําให้ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 
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  2. - จัดสรรงบประมาณดําเนินการให้เพียงพอ 

- อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออย่างพอเพียง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. การบําบัดและช่วยเหลือผู้ประสบภัย มี
ข้อผิดพลาดล่าช้า ไม่ทันความต้องการของประชาชน 
มีกฎระเบียบเงื่อนไข ในการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ เกิดความไม่ชัดเจนจากการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ จึงเกิดข้อร้องเรียน ประท้วง หาก
รัฐบาลมีเกณฑ์การช่วยเหลือน้อยข้อ เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประสบภัยเข้าใจตรงกัน จะลดปัญหานี้ได้ 
2 .  ในการดํ า เนินการอยากให้ทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผน และ
การสร้างความตระหนักจากภัยพิบัติให้กับประชาชน
และเอกชน โดยมีแนวในการปฏิบัติคู่มือ ร่วมทั้งมี
การอบรมบุคลากรให้กับชุมชนนั้น 

5. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และจัดระเบียบสังคม 
          ๑. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นว่าการดําเนินป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินของภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดลดลงหรือไม่ เพียงใด  เกิดผล
ความสําเร็จอย่างรูปธรรมอย่างชัดเจนหรือไม่ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบ
สังคมปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆอีก
มากมาย  ยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมาก
ขึ้นส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ ขาดพลังและ
ขาดความสมดุล ในการพัฒนาประเทศชาติโดย
สิ้นเชิง 
๒. ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่เป็น
ภัยรายแรงของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้
ปัญหาดังกล่าวทําลายเยาวชน ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ การดําเนินงานแก้ไขจะต้องครบวงจรตั้งแต่
ต้นเหตุของปัญหาทั้งในระดับครอบครัวขึ้นไป ให้
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ทําการให้ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน เป็นแกนในการดําเนินงานทั้งในระดับ
ชุมชนในการบริการและสถานศึกษาของคนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๓. ยาเสพติด เป็นปัญหาบ่อนทําลายที่ร้ายร้ายแรง

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

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

นั้นจึงมีระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมกว่า
รัฐบาลที่ผ่านมา หากสามารถปฏิบัติได้ดังแผนงานทั้ง 
๔ แผน เชื่อว่ายาเสพติดต้องหมดไปแน่นอน ทั้งนี้รัฐ
ต้องทุ่มงบประมาณ โดยสนับสนุนงบประมาณตาม
กิจกรรมฯและประเมินเป็นระยะ และให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของ (ศพส.จ.) และ(ศพส.อ) 
๔ . แผนงานทั้ง ๔ แผนงานครอบคลุมตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ . 
๒๕๕๕ ของจังหวัดและอําเภอ แล้วข้อสําคัญอยู่ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงานทั่ง ๔ แผนงาน
จ ะ ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น  ไ ด้ อ ย่ า ง  
มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือดําเนินการได้แค่ไหน  
มีปัญหาอุปสรรคข้อเท็จจริงอย่างไร โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิ งทุ กแผนงาน  ต้ อ ง ใช้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถและมีความซื่อสัตย์จะคัดคนมาทํางาน
อย่างไร งานจึงประเมินผลสําเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องพิจารณา 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยได้และหมดได้หากทําอย่าง
จริงจังจริงใจและต่อเนื่องและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสําคัญ มีความมุ้งมั่นและเสียสละและร่วมมือ
ประสานงานกันอย่างจริงจัง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
๒. เห็นด้วยกับการจัดทําแผนถึง ๔ แผน และมี
รายละเอียดในแต่ละแผนกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการเป็นขั้นตอนดีมาก คิดแผนได้ดี และไม่
ทราบว่ามีการดําเนินการตามแผนหรือไม่  ใช้
เครื่องมืออะไรวัด ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุก พ้ืนที่  ทุกหน่วยงาน  และควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
๓. เห็นด้วยให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและให้เป็น
ระบบ  ทุกภาคส่วนที่มีการทํางานร่วมกันต้อง
ประกอบร่วมกันประสารงานกันให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทําโครงการ
ต่างๆ 
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  ๔ . การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ก็คงต้องทําต่อไป  

แก้ต้นเหตุ คือ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่วนใหญ่ ควรปราบให้สิ้น
ไป เจ้าหน้าที่ทราบดีว่าใครคือผู้ค้า ส่วนผู้เสพที่เป็น
วัยรุ่น เกิดจากสิ่งแวดล้อมและความรู้เท่าไม่ถึง อยาก
รู้อยากลองดู เกิดปัญหาทางสังคมตามมา 

       ๒ .  ท่านเห็นว่าในป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยความเข้มแข็งสามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง โดย
บูรณาการการทํางานจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ควรมีวิธีการดําเนินการอย่างไรเพื่อลด
ปั ญห า ย า เ สพติ ด ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

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

ศพส .   โครงการนี้ทางข้าพเจ้า ในฐานะสถาน
ประกอบการและเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม 
จ .ราชบุรี ได้มีการสื่อสารให้สถานประกอบการ
รณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดโดย 
- ตรวจปัสสวะพนักงานที่มีความเสี่ยง 
- ส่งเสริมให้สถานประกอบการในจังหวัดร่วมทํา
โรงงานสีขาว โดยร่วมกับสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ทุกๆปี เป็นระยะ 
- มีโครงการสนับสนุนให้สถานประกอบการทํา
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
- สร้างเครือข่ายรอบๆ สถานประกอบการเรื่องควรรู้
ยาเสพติดให้โทษ 
- ร่วมกับภาครัฐในการตรวจสารเสพติดเมื่อมี
โครงการมา 
๓. จากการที่ได้รับทราบมีโอกาสเข้าร่วมประชุมใน
ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ได้รับทราบแนวทางการ
ดําเนินการแต่ไม่ละเอียด เหมือนที่ ไ ด้ อ่านจาก
เอกสารฉบับที่ สอบถามความเห็นจากที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการ ได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์
และแนวทางในการดําเนิน แต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. รับทราบและเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยใช้วิธี ดังนี้ 
- เข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอและ
ตําบล (ศพส.จ.) 
- เข้าร่วมกับการเปิดค่ายและเปิดศูนย์บําบัดยาเสพ
ติดในระดับอําเภอและตําบล (ศพส.จ.) 
๒. ได้เข้าร่วมเวที เสวนา รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ ตํารวจ ผู้ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปราม กระทําได้ถูกแนวทาง  
3. ทราบเรื่องจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานใน
การตรวจเยี่ยมของท่านผู้ตรวจราชการ และการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการของหน่วยงาน 
และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่ งเห็นว่าเป็นการ
รายงาน ความก้าวหน้า ของแผนการดําเนินโครงการ 
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  และวิ ธีงบประมาณ  แต่ไม่ เห็นผลในเรื่ องของ

กระบวนการเรียนรู้ และแนวทางการแก้ไข มีแต่เรื่อง
ของการปราบปรามผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ได้รับทราบและในช่วงนี้ยังได้รับราชการอยู่ ได้
เข้าร่วมโครงการนี้มาโดยตลอดในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการ
รณณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้านชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม (สถาน
บริการต่างๆ ฯลฯ) 
๒ .  ได้ทราบ และได้เข้าร่วมโครงการ โดยร่วม
กิจกรรมวางแผนในชุมชน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมรณรงค์สูบบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้ ใน
สถานศึกษา 
๓ .  ได้รับทราบโครงการดังกล่าวแล้ว จากการ
นําเสนอของเจ้าหน้าที่ และไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ โครงการใดๆ จึงไม่สาสามารถอธิบายโครงการ
นี้ได้ 

       ๓. ท่านมีความเห็นว่าสถานการณ์ยา
เสพติดในพื้นที่มีสถานการณ์รุนแรงอยู่ใน
ระดับใด และท่านได้ทราบข่าวการติดยาเสพ
ติดประเภทใดมากที่สุด มีพื้นที่เสี่ยงที่ใดบ้างที่
มีโอกาสหล่อแหลมในการแพร่ระบาดยาเสพ
ติด และภาครัฐควรมีมาตรการอย่างไร 

 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยประเมิน
ว่าหลังจากมีโครงการต่างๆหลายๆโครงการเกิดขึ้น
แล้วแต่สถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีผู้ค้า ผู้ เสพ 
ขนาดย่อยไม่หมดสิ้นไปซะที กลุ่มเสี่ยงในการค้า การ
เสพ ก็ยังคงมีอยู่ หรือบําบัดแล้วก็ยังมีผู้เสพซ้ําอยู่ร่ํา
ไปควรมีวิธีการดังนี้ 
- ใช้กฎหมาย (บังคับใช้) ให้เพิ่มโทษมากขึ้น 
- ให้มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเอาจริง  
เอาจัง 
- ให้เป็นวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานช่วยกันปราบให้
สิ้นซาก 
- เอาผิดกับข้าราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
๒. โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และควรรีบเร่ง
ดําเนินงาน ให้ทันกับปัญหาที่มีอยู่ ค่อนข้างซับซ้อน 
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  และไปไกลกว่าที่คาดคิด ทั้งการจําหน่ายและการซื้อ

หาล่อลวงใช้เด็กเป็นเครื่องมือ   ควรให้สถานศึกษามี
แผนในระดับโรงเรียนรองรับโครงการดังกล่าว การ
ดําเนินการที่ดีจะต้องให้ความสําคัญระดับชุมชน 
และครอบครัว โรงเรียนผู้นําชุมชนมีบทบาทขจัด
ปัญหาดังกล่าว 
๓. โครงการนี้เดินมาถูกทางแล้ว ยึดหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป็นเป้าหมายในการทํางาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหว (ระดับหมู่บ้าน) ฉะนั้นต้องรีบขับเคลื่อน 
อย่างน้อย นายอําเภอต้องประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และ อปท . รวมทั้งคณะกรรมการหมู่ บ้าน และ
กรรมการชุมชน โดยนายอําเภอเอง รับฟังท้องถิ่น
หรือกํ านัน  ผู้ ใหญ่ บ้ านยั งขาดศั กยภาพ  และ
ประชาชนให้ความเชื่อถือน้อย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการดังกล่าวมีประโยชน์มากในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการสอดส่อง
ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้
สุจริตและโปร่งใส เนื่องจากปัญหายาเสพติด มักมี
เรื่องผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาล บุคลากรควร
มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมอย่างเข้มงวด 
๒. โครงการนี้มีประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ถึงทุกภาค
ส่วน คือ ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดจนถึงชุมชน
และทุ กภาคส่ วน โดย เฉพาะ  ครอบครั วและ
สถานศึกษาเอาจริงเอาจัง 
๓. โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้ก็
ต่อเมื่อมีการทําโครงการอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนของประชาสังคมกับภาครัฐ ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการปราบปราม วิธีการที่ทําต้องทําต่อเนื่อง 
และบูรณาการทุกภาคส่วนดังได้กล่าวมาแล้ว มีทั้ง
การป้องกันและปราบปรามตลอดจนการใช้กฎหมาย 
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  อย่างจริงจัง มีการปราบปรามผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน

อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องถูกลงโทษ
อย่างหนักและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอ เพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่าง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลาย 
ทั้งปวง ต้องเข้มงวดตรวจตรา 
๔. การดําเนินของจังหวัด เป็นโครงการที่ดําเนินได้
ประโยชน์เนื่องจากเป็นการสร้างพลังสังคมและพลัง
ชุมชนในการเอาชนะยาเสพติด ถือว่าเป็นการจัดทําได้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถูกต้องแล้ว 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสังคม 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์มาก ที่จะทําให้หมู่บ้าน/
ชุมชน มีความเข้มแข็งมากขึ้น ควรมีวิธีการดังนี้ 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบและ
ดําเนินการจัดการบุคคลในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยใช้
วิธีการทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม ของหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นผู้กําหนด จะประสบความสําเร็จมากขึ้น 
๒. การทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมรายได้ให้ภาค
ชุมชน  ประชาสั งคม  ไ ด้มี เวที  เสวนา  พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจําสม่ําเสมอ
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จะเกิดภูมิ ต้านทานที่
เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่จะได้เข้ากับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความ
จําเป็นต้องทําต่อเนื่องโดยมีระบบเฝ้าระวังภัยยาเสพ
ติด ในรู ปแบบ ต่ า งๆ  โ ดย รั ฐบาล ต้ อ งจั ดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและปราบปรามอย่างจริงจัง 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แต่
ต้องทําอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องถือเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายสําคัญ
ทุกๆรัฐบาล 
๒. ถ้าทํากันอย่างจริงจัง ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ
น่าจะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ส่วนจะ
มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ หรือการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังแค่ไหน  



- 41 -  
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
  ๓. การใช้วิธีการประเมินผล เป็นการควบคุมงานหรือ

ใช้การบัญชี การทํางาน ติดตามควบคุม การมีส่วน
ร่วมต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ โครงการนี้
ต้องโปรงใส ผู้บริหาร มีความรู้ มีทักษะ พฤติกรรม
ค่านิยม และทัศนคติที่ดี 
๔. ยาเสพติดระบาดมาแล้วหลายสิบปี ปัจจุบันใน
เรือนจํากลับเป็นแหล่งค้ายา มีผู้ค้ารายใหญ่ ควรจะมี
การเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เจ้าหน้าที่ ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ควรพิจารณาโทษอย่างรุนแรงหรือให้ออกจาก
ราชการไปเลย 
 ส่ วนผู้ เ สพ เป็ น เด็ ก เยาวชน  นั ก เ รี ยน 
นักศึกษา น่าจะให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตํารวจไป
ไหนก็ให้เด็กไปด้วย ขับมอเตอร์ไซด์ให้ตํารวจซ้อน
ท้ายก็ยังดี เด็กจะเกิดความสํานึก ระหว่างไปด้วยกัน
ก็อบรมไปด้วย ตํารวจมีกําลังพลไม่พอ ก็ใช้เด็กพวก
นี้ เท่าที่ทราบพ่อแม่ไม่เอา ขอมอบให้ตํารวจอบรมให้
เป็นการส่วนตัว ปัจจุบันเด็กกลับตัวเป็นคนดี 

           ๔ .  ท่ านมีความเห็นว่ ามีปัญหา
อุปสรรคใดที่ทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไม่สามารถดําเนินการลดปัญหาลง รวมทั้งข้อ
จุดอ่อนในการปฏิบัติงานที่ทําให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่ลดลง 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. ได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 
เส้นทางลําเลียง การตรวจสถานบริการแบบบูรณา
การและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา จังหวัดได้มีการแบ่งภารกิจแผนงาน
โครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม ได้
ครอบคลุมครบถ้วนทุกหน่อยงาน มีเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน มีการประชุมช้ีแจง  
มีนโยบายการดําเนินงานและมีแนวคิดที่จะทํา MOU 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
๒. ส่วนราชการทุกระดับ ควรจัดทําแผนที่ชุมชนโดย
แบ่งระดับความวิกฤติและร่วมกับผู้นําชุมชนและ
สถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อไป ปัจจุบัน
ก า ร บู รณ า ก า ร ทํ า ง า นทุ ก ภ า ค ส่ ว น ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
เท่าที่ควร อาจให้มีคณะกรรมการในระดับชุมชนเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะ 
๓. ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดมีบทบาทมากขึ้นใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ยังไม่เห็นว่ามีการ
ร่วมมือกัน อย่างบูรณาการเต็มกําลัง เพราะบาง 
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หน่วยงานน่ิงเฉยในการแก้ไขปัญหา ทําให้เกิดปัญหา
ต่างๆตามมา๔. ทุกส่วนราชการที่กล่าวถึงล้วนจะต้อง
มีความรับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม 
บําบัดรักษาร่วมกัน/ทุกส่วนจะต้องค้นหาตัวปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดให้ได้แล้ว
กําจัดเสีย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง (ตํารวจ 
ฝ่ายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น ราชทัณฑ์ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ) /ต้องค้นหาจุดร่วม
จากชุมชนเพื่อให้ออกมาช่วยกันรณรงค์แก้ไขปัญหา
ร่วมกันอาจจะทําในรูปประชาคมในกลุ่ม ต่างๆทาง
ภาคประชาสังคมทั่วไปในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการของภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมกัน 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายปกครองกับฝ่ายปราบปรามยังไม่มีการบูรณาการ
การทํางานอย่างแท้จริง การทํางานยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างจริงจังรวมทั้งมีบุคลากรใน
องค์กรนั้นๆ บางส่วนมีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติด
ด้วย ทําให้การทํางานเป็นไปได้ลําบาก 
๒. ในจังหวัดราชบุรีได้มีการบูรณาการทํางานทุกภาค
ส่วน มีการจัดทําสติกเกอร์ติดรณรงค์ รู้แหล่งผลิต  
ผู้จําหน่าย ผู้เสพ แจ้งตู้ปณ. ๑๒๓ ปณจ. ๗,๐๐๐ มี
การเปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดทุกอําเภอ 
๑๐ อําเภอ รวมจํานวนคนประมาณ  ๒,๐๐๐ คน ที่
เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะอําเภอเมือง อําเภอบ้าน
โป่ง ซึ่งมีความเสี่ยงมาก 
๓. มีความเชื่อว่าทุกส่วนของราชการที่รับผิดชอบ
โครงการนี้ มีความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งในการ
ดําเนินงาน และบูรณาการทุกภาคส่วน สังเกตและ
ประเมินได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีไม่มากนัก 
๔. เป็นการดําเนินการที่ใช้การบริหารแบบใหม่โดย
การบูรณาการกําลังจากทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องได้
ดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นการค้าหา บําบัดรักษา การต้ัง
ด่านตรวจค้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะให้ทุกส่วน
ม า ร่ ว ม มื อ กั น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ง า น จึ ง มี
ประสิทธิภาพและให้ผลอย่างแท้จริง 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสังคม 
๑. ทุกหน่วยเขา้มามีบทบาทดังนี้ 
    - การประชุมช้ีแจ้งโครงการในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
     - การจัดคา่ยบําบัดผู้เสพยาเสพติดในระดับ
อําเภอ/ตําบล 
    - การสํารวจผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
๒. การบูรณาการร่วมกันของหน่อยงาน ควรจะมีมาก
ขึ้น ถ้าต่างคนต่างทํา งานไม่บรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง ต้อง
มั่นใจ จริงใจ ในการดําเนินงาน และสามารถสั่ง การ
ให้หน่วยงานในพื้นที่ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. อําเภอให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพโดยอําเภอให้หลักการ
กว้างๆ และท้องถิ่นกําหนดระเบียบและแนวทาง
กันเอง ดังนั้นความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากัน 
ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น เ ห็ น เ พี ย ง ก า ร ป ร ะ ช า ค ม    ห า
กลุ่มเป้าหมายและเชิญชวนให้บําบัด แต่โครงการสร้าง
จิตสํานึกในกลุ่มเยาวชนของสถานศึกษา ยังไม่มีการ
เรียนการสอนในเรื่องนี้เห็นควรให้จักทําหลักสูตรการ
เรียนการสอนในท้องถิ่นทั้ง สพฐ. และ กศน. รวมถึง
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยบรรลุเป็นวิชา
ภาคบังคบ เรียนทุกระดับช้ัน 
๔. มีโอกาสได้เข้าร่วมในเวทีการประชุมกับหน่วยงาน
ค่อนข้างน้อยมาก แค่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจเท่านั้น จึงไม่สามารถบอกได้ถึงการบูร
ณาการได้ว่ามากน้อยพียงใด ส่วนใหญ่เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ และการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ             ตามระยะเวลาที่
กําหนดและเป็นการทํางานเชิงคําสั่งนโยบาย ไม่ได้มี
การบู รณาการแผนงานในด้ านอื่ นๆ  เพื่ อสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วม หรือการจัดทําแผนงาน
โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือโครงการอื่นๆ ที่
อยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ส่วนราชการจังหวัดท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาทใน
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดค่อนข้ าง ดี  แต่ยังมีอยู่ บ้ างที่บาง
หน่วยงานยังอาจไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนัก 
เพราะยังเห็นว่าไม่ใช่งานหลักของตน 
๒. สพม. สพฐ. โรงเรียนต้องมีบทบาทแรกๆ โดยการให้
การศึกษา/องค์กรทางศาสนา ต้องร่วมมืออย่างจริงจัง 
โดยช้ีให้เห็น บาป บุญ คุณ โทษ และกฎ   แห่งกรรม 
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมจะได้ผลกว่าการปราบปรามหรือ
ความรุนแรง/ตํารวจ มหาดไทย ต้องไม่เป็นเสียเอง/
ทหารควรมีบทบาทตามตะเข็บชายแดน 
๓. ท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาทกับชุมชน มีข้อมูลเชิง
พ้ืนที่อยู่แล้ว จังหวัดหรือเจ้าของนโยบายสามารถหา
ข้อมูลได้ การบริหารโครงการให้เข้มแข็งมีการบูรณาการ
ทํางานทุกภาคส่วนนั้นควรจะต้องรับทราบ นโยบาย 
ประชุมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ประเมินผล 
ควบคุม เปลี่ยนแปลง ต้องไม่อคติในการทํางานร่วมกัน 
โครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้อง
ใช้ทั้ง คน เงิน ความรู้ ทักษะ เครื่องมือต้องพร้อมสังคม
ชุมชนจึงจะเข้มแข็ง 
๔. ท้องถิ่น พอจะสนับสนุนตํารวจเป็นค่าน้ํามันรถบ้าง 
เพื่อเอาเด็กเยาวชน มาอบรมตัวต่อตัว ออกตรวจทุกวัน
ทุกคืนเด็กจะได้เรียนรู้ และเกิดสํานึก ไปอยู่สถานกักกัน
ผลที่ได้ก็อาจมีบ้าง แต่รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ถ้า
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ปกครองเด็กก็ยิ่งยากมีส่วน
ร่วม เขาต้องการให้ลูกหลานเขาเลิกเสพยา และกลับตัว
เป็นคนดี ตํารวจหนึ่ งคนคุมเด็กหนึ่ งคน คงไม่เกิน
ความสามารถ  

         ๕. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างใน
การปรับปรุงแผนงานหรอืวธิกีารปฏบิตังิานใน
ปีต่อไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านวิชาการ 
๑. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีความรุนแรงมี
ระดับลดลงในระดับหนึ่ง เมื่อทางราชการภาคประชาชน
ร่วมมือกันบูรณาการยาเสพติดก็เงียบไปพักหนึ่งแต่ไม่
หมดสิ้นไป น่าสังเกตว่าคล้ายๆนกรู้หรือมีสายรายงาน 
แนวทางแก้ไขดังนี้ 
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  ๒. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพียงชะลอ

การเอาจริงเอาจังของหน่วยงาน อาจกล่าวได้ว่า
ความรุนแรงยังมีอยู่ เพียงรอโอกาส ควรหาแนวทาง
เพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ การรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักเห็น
ความสําคัญเนื่องจากทําแผนระยะสั้นระยะยาว 
๓. ใน ๒ ปีต่อเนื่องกัน ฟังเสียงจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน SML ยังคงมีผู้ เสพเหมือนเดิม 
และประชาชนที่รู้ตัวด้วย ประชาชนกล้าพูดเพราะ
กลัวว่า ถ้าติดยามากๆ จะบ้าครั่ง อาจเผาตลาด 
สร้างความเดือดร้อนได้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้าน  อปท. ทราบดี
แต่เข้าลักษณะรูปหน้าปะจมูก ต่างคนต่างว่างตัวเฉย 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ดา้นเศรษฐกิจ 
๑. จากภาพรวมมีแนวโน้มที่จะรุ่นแรงขึ้นเพราะ
ผลประโยชน์มหาศาลทําให้มีคนที่กล้าเสี่ยงในการ
กระทําความผิดแนวทางแก้ไขจึงควรให้เป็นขั้นเป็น
ตอนโดยมีการปลูกฝั่งค่านิยม ในการกําจัดยาเสพติด
ต้ังแต่เด็กๆ โดยอาจกําหนดไว้ในหลักสูตรศึกษา 
อย่างเข้มข้นหาวิธีลดมูลค่าของยาเสพติด ทําให้ไม่คุ้ม
กั บการถู กล ง โทษของกฎหมายกํ าหนดการ
ปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๒. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เท่าที่ได้ดู
จากการจับกุมและจํานวนเด็กในสถานพินิจมีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ  ข้อเสนอแนะ ศพส. ต้องร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงให้คนติดยาเสพติดมากขึ้น 
เช่นสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว/การปราบปราบ
ยาเสพติดน่าจะมีความชัดเจน เข้มข้น เอาจริงเอาจัง
มากก ว่าที่ เ ป็นอยู่ /ภาครั ฐควรมี กฎหมายที่ มี
บทลงโทษหนักกว่าเดิมมากๆ เช่น มียาเสพติด
จํานวนมากติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 
๓ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
สุโขทัยไม่สู้มีความรุนแรงเท่าใด สังเกตได้จากการไม่
ค่อยมีข่าวปรากฏให้เห็นในสังคม  ข้อเสนอแนะควร 
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  ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 

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

ติดตามข่าวสาร มีความน่าเป็นห่วงอย่างมากต่อสังคม 
จึงควรมีการรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเฝ้า
ระวัง พร้อมกับการป้องกัน และปราบปราม อย่าง
เข้มงวด 
ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ . สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีความ
รุนแรง ไม่ลดลงแต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้
จากข่าวสาร ที่ปรากฏการจับกุมยาเสพติดมากขึ้น 
บ่อยครั้งและจับได้คราวละมากๆ หลายแสนหรือล้าน
เม็ด ในส่วนที่ยังจับไม่ได้ก็ยังไม่รู้อีกจํานวนเท่าไหร่ 
๒. สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสิงห์บุรี มีความ
รุนแรงมาก ไม่เคยลด/แก้ปัญหาโดยใช้ มิติทาง
วัฒนธรรม ช้ี ให้ เห็น บาป บุญ คุณ โทษ/สร้าง
วิทยากรมืออาชีพไว้อบรมเด็กๆ/บังคับใช้กฎหมาย/
หาบุคคลต้นแบบ มายกย่องสรรเสริญ เป็นตัวอย่าง
แก่เยาวชน/มอบโล่ รางวัล หมู่บ้านที่ปลอดจากสาร
เสพตดิ 
๓. เป้าหมายของโครงการควรจะชัดเจน เพราะ
ประเทศไทยแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน เป้าหมาย
ควรต่างกัน ตํารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง มีข้อมูลจริง 
ข่าวสารข้อมูล หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแต่
ดําเนินการไม่ได้ กฎหมายมีการเอื้อประโยชน์  
ควรจะมีแนวทางป้องกันตามแนวเขตติดต่อให้
เข้มแข็ง สร้างครอบครัวให้เป็นสังคมครอบครัว 
ครอบครัวมีสุข สังคมแห่งความเป็นธรรม ปัญหาคง
จะน้อยลง 
 

 



การสํารวจความเห็นของที่ปรึกษาประชาคมกลุ่มอื่นๆ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ รอบที ่2 

 
 

ลําดบัที ่ ประเดน็คําถาม ความคดิเหน็ 
1. เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
      ด้ วย ในปี งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕ 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ         
      ๑) ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนท่านเห็นว่าการดําเนินโครงการใน
ปี ที่ ผ่ า น ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น   ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จเกิดประโยชน์แก่ชุมชน/หมู่บ้าน 
และประชาชน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรบ้าง 

ผู้ให้ข้อมูล ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
๑. สามารถรักษาระดับการพัฒนาและมาตรฐานการ
เป็นต้นแบบตามเกณฑ์ เนื่องจากประชาชนเห็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติและดําเนินวีถี ชี วิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความพึงพอใจและมี
ความสุขกับการนําแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้กับ
ครอบครัว 
2. เป็นโครงการที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมใน
การทําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
หมู่บ้านเพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ  
3. ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบและ
แนวทางในการพัฒนาชุมชนและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน พออยู่พอกิน สามารถรับรู้และ
นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
4. ขณะนี้ชุมชนส่วนมากกําลังปรับใช้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หากมีส่วนราชการส่งเสริมและสนับสนุน
แล้ว ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์มากมาย  

         ๒) ท่านคิดว่าโครงการนี้จะให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ควรมีวิธีการดําเนินการอย่างไร 
 

๑. เข้าร่วมกับโครงการ ในฐานะผู้นําสตรีทีมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และร่วม
เป็นพลังเอื้อหนุนการทํางานแทนผู้นําในหมู่บ้านและ
ตําบล     
2 . รั บทราบและ เข้ า ร่ ว ม โคร งการ โดย เ ป็นผู้
ประสานงานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การสนับสนุนในเรื่องความรู้ งบประมาณ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมจากการประชาสัมพันธ์จากสื่อ
โทรทัศน์ เคเบิลที วีท้องถิ่น สื่อวิทยุชุมชน และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และจากการดําเนินงานกิจกรรม 
การพัฒนาหมู่บ้านของส่วนราชการ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้นําชุมชน ครอบครัว ประชาชนที่
เข้าร่วมฯ 
4. รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยประสาน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 
5. ได้รับทราบโครงการนี้จากสื่อทั่วไป แต่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ  
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      ๓) ท่านคิดว่าในการดําเนินโครงการนี้ มี

ปัญห าอุ ป ส ร รคที่ สํ า คั ญส่ ง ผล ให้ ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ม่ สํ า เ ร็ จ มี อ ะ ไ ร บ้ า ง 
 
 

 

๑. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชน และบุคคลเกิดความเข้มแข็ง พ่ึงต้นเองได้
อย่างยั่งยืน เนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน
ของชีวิตมนุษย์ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ทําให้
บุคคลเกิดความสุขกับวิถีพอเพียงไม่เดือดร้อนตนเอง 
และผู้อ่ืน โดยใช้วิธีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
2. โครงการนี้เเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาให้ชุมชน และบุคคลเกิดความเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และอย่างน้อยที่สุดคือการ
ปลุกให้พ่ีน้องประชาชน ผู้นําชุมชน กล้าที่จะก้าว
และน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน นําไปสู่ความ
พ อ เ พี ย ง  พ อ ป ร ะ ม าณ  พ อ ดี  มี ภู มิ คุ้ ม กั น 
ขณะเดียวกันย่อมนําไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว 
และเกิดความเอื้ออาทร สวัสดิการ การแข่งขันของ
หมู่บ้าน/ชุมชนในที่สุด และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้
รอบด้านของการพึ่งตนเอง คือ การพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวชุมชนเรื่องอาหารพื้นบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย และการรักษาสุขภาพ   
3. บุคคลหรือครัวเรือนเป้าหมายมีหลักการในการ
ดํารงชีวิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ครอบครัวมี
การประชุมปรึกษาหารือ วางแนวทาง การดํารงชีวิต 
มีการปลูกผักส่วนครัว การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ลดละเลิกอบายมุข พ่ึงตนเองได้ 
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ระดมความคิด 
ค้นหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข จัดทําโครงการ ใน
ลักษณะพึ่งตนเองก่อน วางกฎระเบียบของหมู่บ้าน
แก้ไขปัญหาต่างๆในระดับครัวเรือน ยกย่องแนะนํา  
ครัวเรือนที่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๘๔ พรรษาให้ครัวเรือนอื่นๆ นําไปเป็น
แบบอย่าง การทําให้ดู แนะนําให้คิดและปฏิบัติ   
5. มีประโยชน์ในการพัฒนาให้ชุมชนและบุคคลเกิด
ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืนและ
ต่อเนื่อง  หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณ
ครัวเรือนพัฒนาเพราะหมู่บ้านยังขาดงบประมาณใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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        ๔) ท่านคิดว่ามีข้อเสนอแนะในการ

ดําเนินโครงการดังกล่าวที่จะเสนอให้รัฐบาล
ดําเนินโครงการอย่างไรบ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป 

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

2. เรื่อง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
        ๑) ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นว่า การดําเนินโครงการ
ในพื้นที่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อย่างไรบ้าง 

๑. ประชาชนที่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองมีน้อย
มาก เพราะการทํางานเดินสํารวจปัจจุบันพื้นที่ที่เป็น
กลุ่มและมีจํานวนปริมาณแปลงพอที่จะทําผลงานได้
ในแต่ละเดือน ปัญหาที่พบคือ พ้ืนที่ดําเนินการทั้ง
อําเภอโดยให้สายสํารวจเลือกพื้นที่ เฉพาะที่จะ
สามารถได้ผลงานเท่านั้นที่สําคัญ การส่งข้อมูลให้
สายตรวจในต้นปี และสํานักงานที่ดินบางพื้นที่ที่ไม่มี
แผนถ้าปฏิบัติงานจะต้องรอโดยไม่มีกําหนดว่าจะเข้า
ดําเนินการเมื่อใด   
       กรณีพ้ืนที่ชายแดนใต้ ๓ จังหวัด ๔ อําเภอ  
ถ้าจะให้สัมฤทธ์ิผล ต้องระดมกําลังเข้าเต็มพ้ืนที่และ
มี จนท.รปภ.เป็นกลุ่มตามกําหนดจะได้ดีกว่าการสุ่ม
เข้าพ้ืนที่ 
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  ๒ .  โครงการเร่ งรัดการออกโฉนดที่ ดิน  เ ป็น

โครงการฯ ที่ดีช่วยแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน
ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินให้มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ซึ่ง
เป็นเอกสารที่มั่นคง สามารถนําไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้ ยืมเงินมาลงทุนเพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้มีความกินดีอยู่ดี และลดข้อพิพาทเรื่อง
แนวเขตที่ดิน 
        ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้า
มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการดําเนินงานทําให้
ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินเร็วขึ้นมากกว่าในอดีต 
        รัฐควรจัดให้มีโครงการฯ ต่อไป เนื่องจาก
ประชาชนยังมีความต้องการออกโฉนดที่ดินอีกเป็น
จํานวนมากแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๓. เป็นโครงการที่ดี ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วม คือ ประชาชนควร
ร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบการชี้แนวเขตและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมและ
รับทราบขั้นตอนการดําเนินการดังกล่าว  

          ๒) ท่านที่ปรึกษาได้เข้าร่วมรับรู้รับฟัง
ปัญหาดังกล่าวนี้   ท่านมีความคิดเห็น กรณี
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของราษฎร
อย่างไร  การออกเอกสารสิทธิในที่ดินของ
หน่วยงานของรัฐทุกประเภทเช่น โฉนด  นส.
๓ ก.  สปก.  หรือเอกสารอื่นๆ  ทับซ้อนและ
มีความชัดเจนหรือไม่ เกิดปัญหาทับซ้อนกัน
หรือไม่  ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างไรให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

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

ความไม่ชัดเจนและมีการทับซ้อนได้ ดังนั้นการดูแลที่
สาธารณประโยชน์สํานักงานที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลในเรื่องของความชัดเจนด้านเอกสาร   

         ๓) ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 
ในการดําเนินโครงการมีปัญหา/อุปสรรคใน
เรื่องใดที่ส่งผลในการดําเนินงานไม่สําเร็จตาม
เป้าหมาย และสําเร็จได้อย่างยั่งยืน ควรมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไรดี 

๑. การออกเอกสารสิทธิเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและ
ชาวบ้านยอมรับ แต่ถ้าเป็นการออกหนังสือสําคัญที่
หลวงจะเกิดกรณีคัดค้านทันที ดังนั้น การออก
เอกสารสิทธิจะรวดเร็วหรือยังไม่เป็นปัญหามาก
เท่าใดเป็นเรื่องเทคนิคในการดําเนินการ 
๒. หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการ
ตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ได้
เห็นความสําคัญของงานนโยบาย จึงทําให้ผลการ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามเป้าหมายและโฉนดที่ดินถึงมือ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
๓. หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่กับการออกเอกสาร
สิทธิในพื้นที่ มีการทํางานล่าช้า บางคนไม่ย่ืนเอกสาร 
น.ค. ๓ ไว้นานยังไม่มาทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้ 
 

          ๔)ท่านที่ปรึกษาท่านมีความเห็นว่า 
ในการดําเนินงานโครงการเร่งรัดการออก
โฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประชาชน
ในพื้นที่ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการ
ดําเนินโครงการในปีต่อไป 

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

เมืองรวมจะหมดอายุ 
             ๑. ในการดําเนินโครงการผังเมือง
รวมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านมีความเห็น
ว่า 
การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เกิดผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และสามารถ
วางผังเมืองสอดคล้องกับพื้นที่จริงหรือไม่
อย่างไร 

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

หรือกําลังจะหมดอายุในพื้นที่ของจังหวัดทานมี
ความเห็นวามีปญหาจากเรื่องใดและควรแกไขปญหา
ดังกลาวอยางไร เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

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

                ๓ . ในการดําเนินโครงการผัง
เมืองรวมที่หมดอายุหรือกําลังจะหมดอายุใน
พื้นที่ของจังหวัดท่านมีความเห็นว่ามีปัญหา
จากเรื่องใดและควรแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

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

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

                 ๔ .  ท ่าน เห ็นว ่าป ัญหาที่
สําคัญประการใดทําให้การขับเคลื ่อน
โ ค ร ง ก า ร ผ ัง เ ม ือ ง ไ ม ่เ ป ็น ไ ป อ ย ่า ง มี
ป ร ะส ิท ธ ิภ าพ  และ เ ก ิดผ ัง เ ม ือ ง รวม
หมดอายุ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายพอสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านผังเมือง 
ทําให้งานด้านผังเมืองดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจมีปัญหาด้านบุคลากร 
คือ  การสับ เปลี่ ยน บุคลากร  ซึ่ งจะทํ า ให้ การ
ดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง ส่วนด้านอุปกรณ์ท้องถิ่นต้อง
อาศัยงบประมาณอีกเป็นจํานวนมากในการสรรหา
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและความเหมาะสม 
3. มีความพร้อมเมื่อได้รับความรู้ในการถ่ายโอนทํา
ให้ทราบระเบียบข้อปฏิบัติสามารถจัดเตรียมความ
พร้อมของท้องถิ่นในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
4. ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาด
บุคลากรทางด้านงานผังเมืองซึ่ งผู้ผลักดันการ
ดําเนินงาน จึงจําเป็นต้องดําเนินงานด้วยการจัดจ้า
งบริษัทที่ปรึกษา เข้ามาดําเนินงาน ทั้งนี้ ภายในพื้นที่
เขตผังเมืองรวม ประกอบด้วยเทศบาล และพื้นที่
บางส่วนของหลายองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น
ในการดําเนินงานวางผัง อบต .  หลายแห่งขาด
งบประมาณในการดําเนินการ จึงเป็นภาระที่ทําให้
ทางเทศบาลต้องแบกรับภาระเงินงบประมาณในการ
ดําเนินงานวางผังนอกเขตพื้นที่ของเทศบาล 
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           ๕ .   ท่านมี
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
อย่างไรบ้างในการ
ดําเนินงานด้านผัง
เ มื อ ง ร ว ม จ ะ
หมดอายุที่จะเสนอ
ต่อรั ฐบาลในการ
แก้ ไ ขปัญหา ในปี
ต่อไป 

๑. การดําเนินการโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด มีการทําโครงการเป็นไปตามขั้นตอนของผังเมือง
ตามแผนงานปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ได้ทําโครงการอย่างถูกต้อง และ
โปร่งใส เป็นตามระเบียบและกฎหมาย ในการดําเนินการโครงการตามขั้นตอน ๑ – ๔ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และขั้นตอนที่ ๕ – ๘ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการคณะทํางาน โดยมีประชาชนในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมจัดทําโครงการ 
3. ในการดําเนินงานในส่วนนี้ เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก ขึงน่าจะกลั่นกรองถึงความโปร่งใส แต่ประเด็นที่น่าจะเป็น
ผลกระทบการดําเนินการ คือ ความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนในการดําเนินการโดยประกาศเป็น
กฎหมาย 

4. เ รื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร
ฝึ ก ซ้ อ ม แผนก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอ 
ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๕ 
          ๑ )  ท่ า น ที่
ป รึ ก ษ า ผู้ ต ร ว จ
ร า ช ก า ร ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น มี
ความเห็นว่า ในการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
ฝึ ก ซ้ อ ม แผนก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัดระดับ
จังหวัดระดับอําเภอ
ในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปั จ จุ บั น    เ กิ ด
ผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม   ในการ
เ ต รี ยมกา รความ
พร้อมด้านสาธารณ
ภัยอย่างไรบ้าง   

๑. ท้องถิ่นควรมีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในอันดับแรก เนื่องจากใกล้ชิดกับราษฎร
ที่สุดชุมชนด้วยกันเองควรมีการช่วยเหลือซึ่งกันละกัน แต่ถ้าหากเกินความสามารถของตนเองจึง
ร้องขอให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนกลางอาจเป็นหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือหาก
ท้องถิ่นร้องขอความช่วยเหลือ ส่วนกลางอาจเป็นหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือหากท้องถิ่นร้องขอความ
ช่วยเหลือ 
2. ให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณาเรื่องงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
กําหนดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และห้ามนําไปใช้อย่างอื่น หากเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้าง
ว่าไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออีกต่อไป 
3. การฝึกซ้อมแผน ในระดับชุมชนมีความสําคัญมาก แต่ไม่มีผู้นําที่จะมาขับเคลื่อนให้มีการฝึกซ้อม
บ่อยๆหลังจากที่จังหวัดได้เป็นหน่วยหลักไปจัดการฝึกซ้อมไว้ให้เป็นแนวทาง 
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          ๒) ท่านคิดว่า หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเตรียมเครื่องมือ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และแผนงานในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนความพร้อมด้านอื่นๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน มีความเตรียม
ความหรือไม่ แลละสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่หรือไม่  

๑. การฝึกซ้อมแผนมีความสําคัญมากเนื่องจากจะทํา
ให้ประชาชน และชุมชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองหากเกิดภัยขึ้น และควรมีการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันระหว่างงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
สามารถเข้าใจการทํางาน 
      การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีการทําการ
ประชาสัมพันธ์ ความเป็นมา ความสําคัญของการ
ฝึกซ้อมแผน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกซ้อมแผน
เพิ่มขึ้น การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น 
2. ในการฝึกซ้อมแผนนั้น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ควรทําหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ให้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณในการฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ 
ตําบลหรือระดับท้องถิ่น โดยประสานของรับการ
สนับสนุนคณะวิทยากรจากสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการดําเนินการฝึกซ้อม
แผนฯดังกล่าว 
3. ควรเน้นความสําคัญกับกลุ่มอาสาสมัคร อสม. 
และแม่บ้าน เพราะ อสม.มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล สามารถแนะนําและช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจากเหตุสาธารณภัยต่างๆในขั้นต้นได้    
4 .  สื่ อควร เผยแพร่ภาพที่ เน้ นความ เป็นจริ ง 
ประชาชนจะได้ต่ืนตัวและให้ความสําคัญในการ
ป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
5. ควรให้รางวัลในการฝึกซ้อมแผนที่มีประสิทธิภาพ
และประชาชนในจังหวัดเห็นความสําคัญและให้
ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผน                           

               ๓) ท่านมีความเห็นว่า ประชาชน
ในพื้นที่ ได้ให้ความสําคัญในการเข้าร่วม
ฝึกซ้อมแผนฯ และตระหนักถึงความสําคัญ
เพียงใด และท่านมีความเห็นอย่างไรที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว 

๑. การให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติควรเริ่มต้ังแต่วัยเด็ก 
การให้ความรู้ภายในโรงเรียนแก่เด็กนัดเรียนการ
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องของภัยพิบัติ และการปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่อง
สําคัญที่จะทําให้ประชาชนทราบความเคลื่อนไหว 
การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกคน รับรู้ 
รับทราบ และมีทักษะการป้องกันตัวจากภัยที่เกิดขึ้น 
2. ในการฝึกซ้อมแผนควรเริ่มจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะต้องมีระบบเฝ้าระวัง เช่น 
จัดต้ังสมาชิก อปพร. หรือทีมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพ 
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   กู้ภัย (OTOS) ที่เป็นกําลังสําคัญที่มีในแต่ละพื้นที่ 

3. การแจกจ่ายของให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย หรือภัยต่างๆ ทางราชการ
อาจจะไม่ได้รับข้อมูลความต้องการของประชาชน 
ดังนั้นทางหน่วยงานควรจะสอบถามความต้องการ
ของผู้ประสบภัยก่อน 
4. เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงและ
คุกคามที่ เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
กว้างขวางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
ตลอดจนท้องถิ่น และชุมชนกับส่วนกลางให้เป็นระบบ
ที่ เข้าร่วมได้ ง่ายและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

           ๔) ท่านมีความเห็นว่า มีปัญหา/
อุปสรรคใดในการดําเนินโครงการที่ส่งผลต่อ
ความไม่สําเร็จและขาดการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

๑. การฝึกซ้อมแผนที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการ
ไปด้วยความเรียบร้อย การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น การเข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่
ของผู้ อ่ืน ควรมีการจัดประชุมพูดคุยกันระหว่าง
หน่วยงานไม่เพียงเฉพาะเวลาที่จะฝึกซ้อมแผนเท่านั้น 
แต่ควรมรการพูดคุยถึงความก้าวหน้าและสถานการณ์
ที่เป็นจริง ควรมีการประเมินผลเมื่อการซ้อมแผนเสร็จ
สิ้น 
2. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหาร
ราชการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผล อาทิ การมี
งบประมาณในการให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมการ
บริหารงาน การดําเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
ทรัพยากรด้านอื่นๆที่สามารถนํามาใช้งานได้จริง การ
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนิน
กิจกรรม การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้นําชุมชนหรือประชาชนกลุ่มต่างๆ  
3. ควรมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดย
การมีบรรยากาศของการไว้วางใจ การเคารพสิทธิ
เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองที่จะทําเพื่อสังคม 
4. ใช้กระบวนการสร้างบรรยากาศที่ทําให้สมาชิกทุก
คนรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืนและมีการจัดการ
แบบธรรมชาติ 
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              ๕) ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะ

เสนอต่อรัฐบาลในการดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าวในปีต่อไป 

๑. ปัญหาความสําคัญของการฝึกซ้อมแผน คือการไม่
เห็นความสําคัญของการฝึกซ้อม การไม่ให้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานและประชาชน เพราะเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว และไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง 
เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือเท่านั้น แผน
บางแผนเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ประชาชนจึงมองไม่
เห็นความสําคัญของการฝึกซ้อมแผน 
2. จัดต้ังหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ประจําหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นและในโรงเรียน ฝึกฝน
อบรมให้เกิดความรู้ความชํานาญ พร้อมจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยมอบประกาศนียบัตรรับรอง
ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
3. หลังจากการฝึกซ้อมแผนฯ เสร็จแล้วให้มีการสรุป
บทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่องโดยให้แต่ละหน่วยงาน/
องค์กรได้แสดงความคิดเห็นร่วม เพื่อนํามาเป็น
บทเรียนในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป 
4. ควรเน้นการป้องกัน โดยการขุดลอกหนองบึง 
แหล่งรับน้ํา และการขุดคลองเชื่อม เพื่อการกระจาย
น้ํา ระบายน้ําอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับปัญหา
ภัยแล้ง เป็นการแก้ปัญหาทั้ง ๒ ภัย 
5 .  หน่ วยงานป้องกัน ภัยจั งหวัดควร เ ปิด เวที
ประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การแก้ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งในแต่ละพื้นที่ให้เป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืน 
6. หน่วยงานในพื้นที่ ควรจัดทําฐานข้อมูลว่าพ้ืนที่ใด
มีโอกาสเกิดสาธารณภัยประเภทใด มีความรุนแรง
ระดับใด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารหรือ
บุคคลในพื้นที่ หรือทดสอบโดยเทคโนโลยีการเตือน
ภัยแต่ละประเภท เพื่อสรุปเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนแก้ไขทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด  
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5. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัด

ระเบียบสังคม 
          ๑. ท่านที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชนมีความเห็นว่าการดําเนินป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินของภาครัฐสามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดลดลงหรือไม่ เพียงใด  เกิดผล
ความสําเร็จอย่างรูปธรรมอย่างชัดเจนหรือไม่ 
 

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

             ๒. ท่านเห็นว่าในป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยความเข้มแข็งสามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง โดย
บูรณาการการทํางานจากทุกภาคส่วนของ
สังคม ควรมีวิธีการดําเนินการอย่างไรเพื่อลด
ปั ญห า ย า เ สพติ ด ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
 

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

เสพติดในพื้นที่ มีสถานการณ์รุนแรงอยู่ใน
ระดับใด และท่านได้ทราบข่าวการติดยาเสพ
ติดประเภทใดมากที่สุด มีพื้นที่เสี่ยงที่ใดบ้างที่
มีโอกาสหล่อแหลมในการแพร่ระบาดยาเสพ
ติด และภาครัฐควรมีมาตรการอย่างไร 

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

             ๔ .  ท่านมีความเห็นว่ามีปัญหา
อุปสรรคใดที่ทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไม่สามารถดําเนินการลดปัญหาลง รวมทั้งข้อ
จุดอ่อนในการปฏิบัติงานที่ทําให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไม่ลดลง 

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

ประสิทธิภาพ 
5. ส่วนราชการจังหวัดท้องถิ่นและอําเภอมีบทบาท
ในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดค่อนข้างดี แต่ยังมีอยู่บ้างที่บาง
หน่วยงานยังอาจไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนัก 
เพราะยังเห็นว่าไม่ใช่งานหลักของตน 

                 ๕. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้างในการปรับปรุงแผนงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

ติดยาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าตํารวจสักระยะหนึ่ง เมื่อ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าอดยาได้ควรปล่อยกับไปอยู่กลับพ่อ
แม่ หน้าจะได้ประโยชน์มากพอสมควร 

 
 


