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	 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ได้จัดทำ “เอกสารความรู้ สดร. ฉบับที่ ๑๗/ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  	

เรื่อง “การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล” โดย 

น.ส.ปรยีานชุ เจรญิผล ผูอ้ำนวยการสว่นตรวจราชการ สำนกัตรวจราชการ

และเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนอง

หลักการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติ

ราชการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สง่ผลใหป้ระเทศชาติ

มีความมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก สร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีของ

ระบบราชการ  

 เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th ด้วยแล้ว 
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ปรียานุช เจริญผล ๑

๑ ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัด 	
 กระทรวงมหาดไทย 

การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์


ตามหลักธรรมาภิบาล


ความเป็นมา
 ระบบการตรวจราชการของประเทศไทย มีการพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาระบบราชการ  	

โดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ศึกษาวิจัย 

สังเคราะห์ ประมวลผล รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ระบบตรวจราชการ จนนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบและวิธีการ

ตรวจราชการจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นการตรวจตามภารกิจของแต่ละ

กระทรวงเป็นหลัก มาเป็นการตรวจราชการแนวใหม่ที่เรียกว่า “การ

ตรวจราชการแบบบรูณาการ” คณะรฐัมนตร ีเมือ่ ๒๖ สงิหาคม ๒๕๔๖	

มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามระบบดังกล่าวที่ได้รับการปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 

 เป็นการตรวจราชการตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน 	

แผนงาน/โครงการสำคญัของรฐับาลในแตล่ะสมยั ใหเ้กดิความเชือ่มโยง
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สอดคล้อง (Value Chain) เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของแผนงาน/

โครงการในภาพรวม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายหรือตามประเด็น

จุดเน้น (Issue) ที่สำคัญ  

 เป็นการตรวจติดตาม

หน่วยงานของรัฐ ในการนำ

นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ

อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ประสทิธผิล มกีารใชง้บประมาณ

ของรัฐอย่างคุ้มค่า โดยอาศัย

เครื่องมือและแนวทาง “การ

วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกัน 	

ใหภ้าครฐัไดด้ำเนนิโครงการใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและสรา้งความเชือ่ถอื	

เชื่อมั่น (Public Trust) ให้เกิดกับภาคประชาชน 

 เป็นการตรวจราชการที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการร่วมมือและสนับสนุน 	

ระบบการตรวจราชการแนวใหม่ โดยมีลักษณะของการเป็น “การตรวจ

ราชการเชิงรุก” หรือเป็นการตรวจราชการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น หรือส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน  	

รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถะของ

องค์กร หรือแนะนำวิธีดำเนินงานที่เหมาะสม (Best Fit) ส่งผลให้ 	

การตรวจราชการจำเป็นต้องมีการเตรียมการออกตรวจฯ ที่เป็นระบบ  	

มีการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ พื้นที่

ดำเนนิงานและประเดน็เพือ่สอบทานลว่งหนา้ มกีารจดัทำแผนการตรวจ
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ที่สอดรับกับการดำเนินโครงการในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจราชการ

ที่สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการร่วมมือ ประสานระบบการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ โดยให้มีการจัดทำแผนการตรวจราชการและกำหนด

ประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการร่วมกัน 

 เป็นการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยที่ระบบการตรวจ

ราชการจะจัดให้มี การวางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยมีการเปรียบเทียบผลงานจริงที่ เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์และ 	

เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัดผลดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่

ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์กรได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  	

หรือในคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลัก

การประสานความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่างผู้ตรวจ

ราชการของสำนกันายกรฐัมนตร ีและผูต้รวจราชการกระทรวงตา่งๆ กบั	

“ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน” ซึง่ทำหนา้ทีใ่นการรว่มใหข้อ้มลู

ในการตรวจราชการ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่  

 เป็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่ม 	

ขดีสมรรถนะของหนว่ยงานรบัตรวจทัง้ในดา้นประสทิธผิล ประสทิธภิาพ	

คณุภาพการใหบ้รกิารและการ

พัฒนาองค์กรในรูปแบบของ

รายงานผลการตรวจราชการ

ทัง้รายเขตและรายงานรายรอบ	

เพื่อรายงานเสนอต่อหน่วย

นโยบายและมีการจัดระบบ
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ข้อมูลรายงานผลให้ประสานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการนำรายงานผลการตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการ

แก้ไขปัญหา ติดตามปรับปรุงการปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

	 เป็นการตรวจราชการที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา ส่งเสริม 	

การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของ

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้

จากแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการตรวจราชการ 

(Best Practice)  

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
	 นยิาม:หมายถงึ ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตรเ์มือ่นำสูก่ารปฏบิตัิ

แล้ว อาจมีเหตุปัจจัยที่ไม่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผล

โดยตรงตอ่ความเชือ่ถอื ศรทัธา ในการดำเนนิการบรหิารจดัการแผนงาน/

โครงการ (Public Trust) ของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ 

	 คำนิยาม

 • ความเสี่ยงด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน  	

(Key Risk Area) : การกำหนดแผนงาน/โครงการโดยไม่ได้พิจารณา 	

ถึงเจตนารมณ์เชิงยุทธศาสตร์ทุกระดับ ความพร้อมของหน่วยงาน  	

ขาดการประสานการดำเนินงานระหว่างภาคี หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 	

ผลสำเร็จ           
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 • ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) : 

การวางแผนและบริหารโครงการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้ใช้

ประโยชน์และประเทศชาติ อันเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมือง 

 • ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ

ประชาชน (Negotiation Risk) : การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน/

ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากแผนงาน/โครงการ ไม่มีการกระจายผล

ประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังผู้ที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

	 ความเสี่ยงแบ่งตามหลักธรรมาภิบาลได้๘ประการคือ		

	 ๑. หลกัภาระรบัผดิชอบตอ่สาธารณะ (Public Accountability) 

แผนงาน/โครงการ จะต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจ

เปน็บคุคลหรอืหนว่ยงาน โดยผูร้บัผดิชอบจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ผลกระทบ

ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการนั้นๆ หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ

เป็นหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญที่สุด แผนงาน/โครงการย่อมไม่อาจบรรลุ

เป้าหมายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดธรรมาภิบาล

ข้อนี้ 

	 ๒. หลกัการมสีว่นรว่มของสาธารณะ (Public Participation)	

แผนงาน/โครงการ ตอ้งเปน็แผนงาน/โครงการทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจ โดยการมีส่วนร่วม 

อาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมโดยตรง หรือมีส่วนร่วมโดยผ่าน 	

หน่วยงาน สถาบัน หรือผู้แทนตามระบอบประชาธิปไตย  

	 ๓.หลกัการสนองตอบรบั (Responsiveness) แผนงาน/โครงการ	

ตอ้งสามารถสนองตอบรบัปญัหาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders)	

ภายใต้กรอบเวลาที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงกัน  
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	 ๔.หลักนิติธรรม (Rule of Law) ต้องเป็นแผนงาน/โครงการ 	

ที่อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และกฎหมายเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  	

ไม่ลำเอียง ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

แผนงาน/โครงการนั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่าจะเป็น 	

ชนกลุ่มน้อย โดยทั่วไปการบังคับใช้กฎหมายจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อ

ระบบศาลมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกคุกคามจากอิทธิพลใด และผู้รักษา

กฎหมายต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง    

	 ๕. หลักคุณธรรม (Virtue) ต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มี 	

ผู้รับบริการโครงการและทีมงานที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายอย่างสุจริต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยไม่ก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น  

 ๖. หลักความโปร่งใส	

(T ransparency) ต้อง เป็น		

แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร 	

ตรวจสอบความถูกต้อง มีการ

เปดิเผยขอ้มลูอยา่งตรงไปตรงมา	

และผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจาก 	

แผนงาน/โครงการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับ 	

ต้องพอเพียง และอยู่ในรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายแก่การเข้าใจ 

	 ๗.หลกัความเสมอภาค (Equity) ตอ้งเปน็แผนงาน/โครงการ

ที่สมาชิกของสังคมทุกคนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับประโยชน์โดยเสมอ

ภาค ไม่มีกลุ่มใดที่ถูกกีดกันและกลุ่มที่อ่อนแอ หรือด้อยโอกาสต้องได้

โอกาสในการปรับปรุง หรือคงไว้ซึ่งการรับประโยชน์โดยเสมอภาค 	

ตามสถานภาพเดิม 
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	 ๘. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) ต้องพิจารณาจาก

วธิกีารจดัการทรพัยากรทีม่อียู ่ การไดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่กบัเงนิทีล่งทนุ	

หรือการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดต่อส่วนรวม โดยคำนึง 	

ถึงผลกระทบต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนา

กระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประเภทความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

๑. ความเสี่ยงด้าน 	

 แนวทางการ 	

 ดำเนินงานที่ไม่ 	

 สอดคล้องกัน  	

 (Key Risk Area) 

	

	

	

	

	

๒. ความเสี่ยงด้าน 	
 ภาพลักษณ์ทาง 	
 การเมือง   
 (Reputation and  	
 Political Risk) 

ประเภทของ
ความเสี่ยง

เชิงยุทธศาสตร์

ความสอดคล้อง
กับความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง

๑.๑ เนื้อหาของแผนงาน/ 	

 โครงการไม่ตอบสอนองต่อ 	

 ประเด็นยุทธศาสตร์หรือ 	

 นโยบายของจังหวัด  	

 กลุ่มจังหวัดและรัฐบาล 

๑.๒ ขาดการประสานการ 	

 ดำเนินงานระหว่างภาคี 	

 หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 	

 ผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของ 	

 แผนงาน/โครงการ 

ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้ 	
งบประมาณจำนวนมากให้เกิด
ความคุม้คา่ โดยมกีลไกทีพ่อเพยีง
ในการตรวจสอบประเมินจนอาจ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบ
จากสื่อมวลชนได้ 

• หลักภาระรับผิดชอบ 

 = K ๑ 

	

	

	

• หลักการมีส่วนร่วม 

 = K ๒ 

	

	

	

• หลักคุณธรรม = P ๑ 
• หลักความโปร่งใส 
 = P ๒ 
• หลักความคุ้มค่า 
 = P ๓ 
• หลักนิติธรรม = P ๔ 

K

P
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๓. ความเสี่ยงด้าน 	

 การสนองตอบ 	

 ความต้องการ 	

 ที่แท้จริงของ 	

 ประชาชน   

 (Negotiation Risk) 

ประเภทของ
ความเสี่ยง

เชิงยุทธศาสตร์

ความสอดคล้อง
กับความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยเสี่ยง

๓.๑ ขาดการมีส่วนร่วมของ 	

 ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ 	

 โดยตรงต่อแผนงาน/ 	

 โครงการ 

๓.๒ การดำเนนิงานตามแผนงาน/ 	

	 โครงการ มิได้กระจาย 	

 ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง  	

 ชอบธรรม และเสมอภาค  	

 ไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับ 	

 ประโยชน์อย่างแท้จริง 

๓.๓ เนือ้หาของแผนงาน/โครงการ 	

	 ไม่สามารถสนองตอบรับ 	

 ปญัหาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 	

	 ภายใต้กรอบเวลาที่สมเหตุ 	

 สมผลและเป็นไปตาม 	

 แนวทางที่ตกลงกันไว้ 

• หลักการมีส่วนร่วม 

 = N ๑ 

	

	

• หลักความเสมอภาค 

 = N ๒ 

	

	

	

	

• หลักการสนอง 	

 ตอบรับ = N ๓ 

	

N



การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
 13

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลกำหนด๓ประเภท

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์๓

ประเภท

ความเสี่ยงเชิงตาม
หลักธรรมาภิบาล๘

ประเภท

ความเสี่ยงเชิง
ด้านอื่น๖
ประเภท

๑. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็น 	
 ไปตามหลักภาระรับผิดชอบ 
๒. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักการมีส่วนร่วมของ 	
 หน่วยรับผิดชอบโครงการ 
๓. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักคุณธรรม 
๔. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักโปร่งใส 
๕. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักความคุ้มค่าในการ 	
 ลงทุนโครงการ 
๖. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักนิติธรรม 
๗. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
 ตามหลักการมีส่วนร่วมของ 	
 ประชาชนผู้รับบริการหรือ 	
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๘. ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไป 	
	 ตามหลกัความคุม้คา่ในเรือ่ง 	
 ของการกระจายผลประโยชน ์	
	 ของโครงการอย่างเป็นธรรม 	
 ไปยังภาคส่วน 

๑. ความเสี่ยงด้านแนวทาง 	
 การดำเนินงาน 	
 ที่ไม่สอดคล้องกัน 
๒. ความเสี่ยงด้าน 	
 ภาพลักษณ์ทางการเมือง 
๓. ความเสี่ยงด้านการ 	
 ตอบสนองความต้องการ 	
 ที่แท้จริงของประชาชน 

๑. ความเสี่ยงด้านการเมือง 	
 และสังคม 
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน 	
 และเศรษฐกิจ 
๓. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
๔. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย	ี
๕. ความเสี่ยงด้านการ 
 การดำเนินการ 
๖. ความเสี่ยงด้าน 	
 สิ่งแวดล้อม 
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นิยามความสี่ยง
 ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งาน

ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบ หรือสร้าง

ความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลได้ 

	 การหาโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ 	

รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งาน 	

ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และ

ทำการบริหาร จัดการควบคุม ความเสี่ยงนั้นโดยการป้องกัน การลด 	

ผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้งานประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนราชการต้องมีขั้นตอน 	

การดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ 	

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 

Tread way Commission)  คือ 

 ๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective 

Setting)   

 ๒. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)   

 ๓.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    
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 ๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk 

Response)    

 ๕.  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  

 ๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information 

and Communication)  

	 ๗.  การตดิตามผลและเฝา้ระวงัความเสีย่งตา่งๆ  (Monitoring)  

ความเสี่ยงกับการบริหารยุทธศาสตร์
 ๑. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ/การบริหารยุทธศาสตร์  	

สง่ผลใหอ้งคก์ร จำเปน็ตอ้งรบัมอืกบัปจัจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความผดิพลาด	

เบี่ยงเบนจากเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ระบุในแผนการตรวจราชการ       

๖

 ๔. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)   
 ๕. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
 ๖. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
 ๗. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ  (Monitoring)
ความเสี่ยงกับการบริหารยุทธศาสตร์
 ๑. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัต/ิการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งผลให้องค์กร จ าเป็นต้องรับมือกับ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาด เบี่ยงเบนจากเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ที่    

บทบาทความรับผิดชอบ : ผู้บริหารระดับสูง/ผู้ตรวจราชการ
 ๑. ตระหนักและเข้าใจในความเสี่ยงส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายและภารกิจหลัก
 ๒. ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

 ๓. ติดตามและรายงานสถานะของความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ๔. สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และการปฏิบัติงาน  

การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
การบ่งชี้ถึงความเสี่ยง (risks) และ โอกาส (opportunities)

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์

Input Process Output Outcome

Internal 
Factors

External Factors
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๗

 ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่อาจกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร

สาเหตขุองความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ตามหลัก

ธรรมาภบิาล

ความเสี่ยง
ตามหลัก

ธรรมาภบิาล

สาเหตุของ
ความเสี่ยง

ผลที่เกิดจาก
ความเสี่ยง

ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน/

เปา้หมายโครงการ
ที่ระบใุนแผนการ

ตรวจราชการ

OUTPUT
OUTCOME
OUTPUT

OUTCOME

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis & Assessment)
 ๑. ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
 ๒. การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน

๒.๑ โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)
 ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)
 ๓. เพื่อวัดระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ)์
 ๔. สามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 ๕. เป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (inherent risk) และ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risk)

การค านวณค่าดัชนีความเสี่ยง

ค่าดัชนีความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

๑ น้อย ๑ น้อย
๒ ค่อนข้างน้อย ๒ ค่อนข้างน้อย

บทบาทความรบัผดิชอบ : ผูบ้รหิารระดบัสงู/ผูต้รวจราชการ
 ๑. ตระหนักและเข้าใจในความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบ 	

ต่อการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลัก 

 ๒. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมาตรการในการ

บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

	 ๓. ตดิตามและรายงานสถานะของความเสีย่งตอ่คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 ๔. สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหาร และการปฏิบัติงาน  

การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
	 ❂	 การบง่ชีถ้งึความเสีย่ง (risks) และ โอกาส (opportunities) 

  • ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

   • ระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่อาจกระทบต่อการ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก

องค์กร 

สาเหตุของความเสี่ยง
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วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง (Risk Analysis & Assessment)
 ๑. ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒.  การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน 

  ๒.๑  โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) 

  ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)   

 ๓. เพื่อวัดระดับความเสี่ยง (ตามเกณฑ์) 

 ๔. สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 ๕. เป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (inherent risk) และ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (residual risk)  

การคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยง 
	 ค่าดัชนีความเสี่ยง=โอกาสxผลกระทบ

๑. น้อย ๑. น้อย 

๒. ค่อนข้างน้อย ๒. ค่อนข้างน้อย 

๓. ปานกลาง ๓. ปานกลาง 

๔. มีแนวโน้ม ๔. มาก 

๕. แน่นอน ๕. รุนแรง	

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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	 โอกาสและผลกระทบ หมายถึง องค์ประกอบที่จะบ่งบอก 	

ค่าดัชนีความเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละประเภท (ดัชนีความเสี่ยง = 

โอกาส x ผลกระทบ) 

	 กำหนดค่าดัชนีความเสี่ยงออกเป็น๔ระดับ

ดัชนีความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

๑.๐๐ - ๙.๐๐ 

๙.๐๑ - ๑๔.๐๐ 

๑๔.๐๑ - ๑๙.๐๐ 

๑๙.๐๑ - ๒๕.๐๐ 

ระดับยอมรับได้ 

ระดับเฝ้าระวัง 

ระดับเร่งรัดจัดการ 

ระดับจัดการโดยเร็วที่สุด 

	

 • โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

   - ประเมินจากความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง 

   -  ประเมินเป็นร้อยละ (%) ของโอกาสที่เป็นความเสี่ยง 

 • ผลกระทบของความเสียหายต่อองค์กร ได้แก่ 

   -  ด้านการเงิน ความเสียหายที่เป็นตัวเงิน  

               -  ด้านเวลา มีความล่าช้าเสียหาย มาก/น้อย เพียงใด 

               -  ด้านชื่อเสียงองค์กร เป็นข่าว มาก/น้อย เพียงใด 

 • จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง คิดเป็นค่าตัวเลข 

คำนวณจากโอกาส (๑-๕) คูณ ผลกระทบ (๑-๕) 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยง
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ ผลกระทบ x โอกาส = ค่าดัชนี

ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น มีความเสี่ยงสูงมาก มีความเสี่ยงสูง มีความ

เสี่ยงปานกลาง และมีความเสี่ยงต่ำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงปรากฏ 	

ดังแผนภาพ ดังนี้ ๙

5 5 10 15 20 25
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คว
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เสี่ย
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on

se
qu

en
ce

s (
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โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง Likelihood (L)

นอ้ยมาก
Insignificant

นอ้ย
Minor

ปานกลาง
Moderate

สูง
Major

สูงมาก
Catastrophic

แผนผังประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ที่มา : อภชิัย สุทธาโรจน์

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ความเสีย่ง

ความเสีย่งที่
เหลอือยู่

แผนการ
ปรับปรุง

การควบคุม

ความเสีย่ง
ทีเ่หลอือยู่

การควบคุม
ทีม่ีประสทิธิภาพ

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรบัได้

การควบคุม
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๑๐

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• นโยบายและกระบวนการปฏบิตัิงานที่ท าใหม้ั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม

• กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทกุส่วนงานขององค์กร และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การยอมรับความเสี่ยง
(Risk Acceptance)

ติดตามทบทวน

การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Control /Risk Reduction)

การควบคุมภายใน

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer risk)

ประกันภยั/รบัผิดชอบรว่มกัน

การหลีกเลี่ยง/ก าจัดความเสี่ยง
(Risk Avoidance)

ระงบั/ยกเลิก

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : มุมมองผ่านการวิเคราะห์โครงการภายใต้ห่วง
โซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) โดย ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา ได้อธิบายให้เห็นถึงภาพการวิเคราะห์
โครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกรอบแนวคิดของ Michael E. Porter กล่าวคือ 
แนวคิด

๙
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Insignificant

นอ้ย
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ปานกลาง
Moderate

สูง
Major

สูงมาก
Catastrophic

แผนผังประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ที่มา : อภชิัย สุทธาโรจน์

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง การควบคุม และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ความเสีย่ง

ความเสีย่งที่
เหลอือยู่

แผนการ
ปรับปรุง

การควบคุม

ความเสีย่ง
ทีเ่หลอือยู่

การควบคุม
ทีม่ีประสทิธิภาพ

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรบัได้

การควบคุม
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๑๐

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

• นโยบายและกระบวนการปฏบิตัิงานที่ท าใหม้ั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม

• กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทกุส่วนงานขององค์กร และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การยอมรับความเสี่ยง
(Risk Acceptance)

ติดตามทบทวน

การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Control /Risk Reduction)

การควบคุมภายใน

การถ่ายโอนความเสี่ยง
(Transfer risk)

ประกันภยั/รบัผิดชอบรว่มกัน

การหลีกเลี่ยง/ก าจัดความเสี่ยง
(Risk Avoidance)

ระงบั/ยกเลิก

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : มุมมองผ่านการวิเคราะห์โครงการภายใต้ห่วง
โซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) โดย ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา ได้อธิบายให้เห็นถึงภาพการวิเคราะห์
โครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกรอบแนวคิดของ Michael E. Porter กล่าวคือ 
แนวคิด

	 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล : มุมมอง

ผา่นการวเิคราะหโ์ครงการภายใตห้ว่งโซแ่หง่คณุคา่ (ValueChain)

โดย ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา ได้อธิบายให้เห็นถึงภาพการวิเคราะห์

โครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกรอบแนวคิด 	

ของ Michael E. Porter กล่าวคือ แนวคิด 

๑๑

Value ChainValue Chain

Inbound
Logistics
Inbound
Logistics

Operations
(Manufacturing)

Operations
(Manufacturing)

Outbound
Logistics

Outbound
Logistics

Marketing
and Sales

Marketing
and Sales

After Sale
Service

After Sale
Service

ProcurementProcurement

PRIMARYPRIMARY ACTIVITIESACTIVITIES

Technology DevelopmentTechnology Development

Human Resource ManagementHuman Resource Management

Firm Infrastructure ( Fin. Plan..)Firm Infrastructure ( Fin. Plan..)

SUPPORTSUPPORT
ACTIVITIESACTIVITIES

MARGINMARGIN

Value Chain : Michael E. Porter Value Chain : Michael E. Porter Value Chain : Michael E. Porter 
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  Inbound Logistic คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมายังโรงงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทเทสโก้โลตัส ใช้
รถขนสินค้าซึ่งเป็นของบริษัทฯ เอง ขนส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ในสาขาต่างจังหวัด แต่
พบว่า ถ้าปรับเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริษัทขนส่ง หรือ FedEx จะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ถึง ๔๐ %
จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการการจ้างเหมา นั่นคือ ได้มีการคิดโครงการ/กิจกรรมในเชิง 
Inbound Logistic ขึ้นแล้ว และ Margin เกิดขึ้นในแง่ของต้นทุน แต่ถ้าเป็นโครงการภาครัฐก็แปลว่า เป็น
โครงการประเภทท่ีมีการขนส่ง เรื่องภัยพิบัติก็แปลว่า ระบบการเข้าถึงแหล่งที่เกิดภัยเป็นไปได้ช้า 
หมายความว่า โครงการด้าน Inbound Logistics ที่จะเข้าไปมีปัญหา เพราะฉะนั้น การตรวจในระดับ
โครงการต้องมองภาพให้ออกว่า โครงการที่ไปตรวจมีความครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตามแนวคิด E. Porter นั้น 
ความครบถ้วนอันดับแรกคือ มีโครงการ/กิจกรรมประเภท Inbound Logistics หรือไม่ 

 Operations คือ ขั้นตอนการด าเนินงานการขายสินค้า ท าอย่างไรให้เกิด Margin ยกตัวอย่างใน
ภาคธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าโลตัส ลูกค้ายืนเข้าแถวเพื่อรอช าระเงินค่าสินค้า ก็จะมีพนักงานคอยดูว่า แถวยาว
แล้ว ก็จะเปิดช่องช าระเงินเพิ่ม ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจว่า ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการช าระเงินค่า
สินค้าให้เร็วขึ้น หากเป็นเรื่องภัยพิบัติ โครงการ/กิจกรรมอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในเรื่องของ
การปูองกัน แก้ไข และฟื้นฟู ในพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง นั่นคือ โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ Operations 

  Outbound คือ ขั้นตอนของการขนส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปยังแหล่งที่ต้องการซื้อ เช่น หาก
พบว่ามีปัญหาระบบขนส่งทางถนน ไม่สามารถส่งสินค้า ให้ไม่ทันเวลาที่ก าหนด ควรจะปรับระบบการขนส่ง
เป็นระบบราง เป็นต้น

  Marketing and Sales หมายถึง โครงการที่ท าให้ผู้รับประโยชน์ได้รับเกินกว่าที่คาดว่าจะได้รับ  
ตัวอย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศ เมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้ว จะส่งรูปถ่ายใส่กรอบอย่าง
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	 •	 Inbound Logistic คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมายังโรงงาน 

ตัวอย่างเช่น บริษัทเทสโก้โลตัส ใช้รถขนสินค้าซึ่งเป็นของบริษัทฯ เอง 

ขนส่งสินค้าไปยังห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสในสาขาต่างจังหวัด  	

แต่พบว่า ถ้าปรับเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริษัทขนส่ง หรือ FedEx  	

จะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ถึง ๔๐% จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ขนส่งสินค้าด้วยวิธีการการจ้างเหมา นั่นคือ ได้มีการคิดโครงการ/

กิจกรรมในเชิง Inbound Logistic ขึ้นแล้ว และ Margin เกิดขึ้นในแง่

ของต้นทุน แต่ถ้าเป็นโครงการภาครัฐก็แปลว่า เป็นโครงการประเภท 	

ที่มีการขนส่ง เรื่องภัยพิบัติก็แปลว่า ระบบการเข้าถึงแหล่งที่เกิดภัย 	

เป็นไปได้ช้า หมายความว่า โครงการด้าน Inbound Logistics ที่จะ

เข้าไปมีปัญหา เพราะฉะนั้น การตรวจในระดับโครงการต้องมองภาพ 	

ให้ออกว่า โครงการที่ไปตรวจมีความครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งตามแนวคิด  	

E. Porter นั้น ความครบถ้วนอันดับแรกคือ มีโครงการ/กิจกรรมประเภท 

Inbound Logistics หรือไม่ 

	 •	 Operations คือ ขั้นตอนการดำเนินงานการขายสินค้า  	

ทำอยา่งไรใหเ้กดิ Margin ยกตวัอยา่งในภาคธรุกจิ หา้งสรรพสนิคา้โลตสั	

ลูกค้ายืนเข้าแถวเพื่อรอชำระเงินค่าสินค้า ก็จะมีพนักงานคอยดูว่า  	

แถวยาวแล้วก็จะเปิดช่องชำระเงินเพิ่ม ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ว่าได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการชำระเงินค่าสินค้าให้เร็วขึ้น หากเป็น

เรือ่งภยัพบิตั ิ โครงการ/กจิกรรมอะไรทีจ่ะมาเกีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงาน

ในเรื่องของการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง นั่นคือ 

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ Operations  
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	 •	 Outbound คือ ขั้นตอนของการขนส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว 	

ไปยังแหล่งที่ต้องการซื้อ เช่น หากพบว่ามีปัญหาระบบขนส่งทางถนน 

ไม่สามารถส่งสินค้าให้ไม่ทันเวลาที่กำหนด ควรจะปรับระบบการขนส่ง

เป็นระบบราง เป็นต้น 

	 •	 Marketing and Sales หมายถึง โครงการที่ทำให้ผู้รับ

ประโยชน์ได้รับเกินกว่าที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว

บางแห่งในประเทศ เมื่อนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้ว จะส่งรูปถ่ายใส่กรอบ

อย่างดีกลับมาให้ เพื่อมีความรู้สึกประทับใจ และหวังว่านักท่องเที่ยว

จะกลับไปเที่ยวอีก และมีการบอกต่อ เรียกว่า Marketing and Sales  

	 •	 After Sale Service หมายถึง การบริการหลังการขาย 

ปัจจุบันมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า เช่น  	

บางคนยอมซื้อรถยนต์ราคาแพงเพราะบริการหลังการขายดีกว่า 

เป็นต้น 

	 สรุป ทั้ง ๕ ห่วงโซ ่ ที่เรียกว่า เป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า สามารถ

นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบโครงการที่กำลังจะดำเนินการ 

หรือโครงการที่มีอยู่แล้ว ครอบคลุมหรือไม่ หรือ ณ ขณะนี้มีแต่โครงการ

ที่อยู่ในช่องของ Inbound หรือมีแต่ Operation แต่ขาด Outbound, 

Marketing and Sale และ After Sale Service  
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ขัน้ตอนการตรวจราชการแบบบรูณาการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 เพื่อให้การตรวจราชการ เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำปีงบประมาณ  	

พ.ศ. ๒๕๕๔ และนำไปสู่การปฏิบัติเกิดผลเป็นรูปธรรมจึงกำหนด 	

ขั้นตอนดังนี้ 

	 ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจ

รอบ Project Review เป็นการ 	

สอบทานความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยผู้ตรวจราชการ

กระทรวงกำหนดประเด็นความ

เสีย่งของโครงการตามแบบ PPR๑	

(Project and Progress Review ๑) และส่งให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่ 

เพื่อประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ตรวจราชการ

กำหนด พร้อมแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจพิจารณา

เหน็วา่ จะสามารถจดัการกบัความเสีย่งได ้สง่ใหผู้ต้รวจราชการกระทรวง	

(ดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

	 ขัน้ตอนที่๒ การตรวจรอบ Progress Review ผูต้รวจราชการ

กระทรวงออกตรวจ ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบผล

การจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจในพื้นที่เปรียบเทียบกับแบบ 

PPR๑ หน่วยรับตรวจประเมินและจัดทำแนวทางจัดการความเสี่ยงไว้ 

โดยมีวิธีการพิจารณา ดังนี้ 
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	 	 	 	 	 ■	 กรณีที่พบ หรือประเมินว่าแนวทางจัดการ 	
ความเสี่ยงใดของหน่วยรับตรวจในประเด็นความเสี่ยงใดที่ เมื่อ
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยงแล้ว ผู้ตรวจราชการ 	
เห็นว่า แนวทางจัดการความเสี่ยงน่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นให้อยู่
ในระดับยอมรับได้ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเร่งรัดหน่วยรับตรวจให้
ดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยงโดยเร็ว โดยการสรุปตาม
แบบรายงาน SEAR (Semi-Annual Report)  
	 	 	 		 	 ■	 แต่หากพบว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยง 	
ของหนว่ยรบัตรวจในประเดน็ความเสีย่งใดทีเ่มือ่วเิคราะหจ์ากปจัจยัเสีย่ง 
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงใหม่ เป็น 	
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจรับไปปฏิบัติ โดยในส่วนของการรายงาน
ในแบบรายงาน SEAR ให้กำหนดค่าดัชนีความเสี่ยงในประเด็นนั้นไว้ที่
เร่งรัดจัดการโดยเร็วที่สุด หรือเร่งรัดจัดการไว้ก่อน และส่งแนวทาง
จัดการความเสี่ยงตามประเด็นดังกล่าว ให้หน่วยรับตรวจไปดำเนินการ
ตามแบบ PPR๒ (Project and Progress Review ๒) (ดำเนินการ
ภายในช่วงเดือนมีนาคม) 
	 ขั้นตอนที่๓การจัดทำรายงานผลการตรวจรอบที่ ๑ โดย 	
ผูต้รวจราชการกระทรวง จดัทำรายงานรายเขต รอบที ่๑ ตามแบบ SEAR	
(Semi-Annual Report) ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(ดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ เมษายน) 
	 ขัน้ตอนที่๔ แจง้ขอ้เสนอแนะ โดยนำขอ้เสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจราชการรอบ SEAR ไปกรอกในแบบ PPR๒ ส่งให้หน่วย 	
รับตรวจไปพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกลับไปให้ผู้ตรวจราชการทราบ เพื่อ

เป็นข้อมูลการตรวจรอบ Monitoring and Evaluation	
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	 ขั้นตอนที่๕  การตรวจรอบ Monitoring and Evaluation 

ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงในทุกประเด็น

ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงตาม 	

ข้อเท็จจริงของผลการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการในช่วงเดือน

สิงหาคม-กันยายน) 

	 ขั้นตอนที่๖ การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ ๒  

โดยผูต้รวจราชการกระทรวง จดัทำรายงานรายเขต รอบที ่๒ ตามแบบ AIR	

(Annual Inspection Report) สง่ใหส้ำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตร ี

(ดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม) 

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายของรฐับาลประจำป ี๒๕๕๔	มตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีดังนี้ 
 ๑. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ  	

๘๔ พรรษา (กรมการพัฒนาชุมชน) 

 ๒.  โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมหมดอายุ 

(กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

 ๓. โครงการรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

(กรมที่ดิน) 

 ๔.  โครงการติดตามการถ่ายโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ (กรมส่งเสริมการปกครอง 	

ท้องถิ่น) 
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 ๕.  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๔ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)                       

ผลการตรวจราชการในรอบที๑่ (Project Review) และรอบที ่๒
(Progress Review) ทั้ง ๕ แผนงาน/โครงการ ในภาพรวม 
๑๘ เขต ตรวจราชการรวม ๗๕ จังหวัด ดังนี้
	 ๑) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิม

พระเกียรติ๘๔พรรษา	การดำเนินการ มี ๕ กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

      กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

  กิจกรรมที่ ๒ โครงการสร้างวิทยากรกระบวนการพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

       กิจกรรมที่ ๓ โครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ 	

พอเพียงต้นแบบ 

  กิจกรรมที่ ๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พออยู่ 

พอกิน มั่งมี ศรีสุข แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ๑) ระดับ “พออยู่ พอกิน”  	

๒) ระดับ “อยู่ดี กินดี” ๓) ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” 

  กิจกรรมที่ ๕ สนับสนุนการรักษามาตรฐานพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
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  ใ น ส่ ว น ข อ ง 	

การตรวจติดตามเพื่อจัดการ

กั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ห ลั ก

ธรรมาภบิาลโครงการหมูบ่า้น

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 	

ทั่วประเทศ กำหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ 	

ความเสีย่ง ใน ๓ เรือ่งคอื ๑) การกำหนดนโยบายการขบัเคลือ่นโครงการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไปยัง

หมูบ่า้นอืน่เพือ่ใหค้รอบคลมุพืน้ทีใ่นจงัหวดั ๒) การบรูณาการการทำงาน

เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการใหม้คีวามสำเรจ็อยา่งยัง่ยนื และ ๓) การมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการดำเนินการโครงการ  ซึ่งในส่วนของผู้ตรวจราชการ
ได้ทำการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงเปรียบเทียบกัน
ในจังหวัดต่างๆ ในภาพรวม ๗๕ จังหวัด โดยผู้ตรวจราชการประเมิน
จากการตรวจแล้วเห็นว่าให้หน่วยรับตรวจเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจาก
เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงที่ดี แต่ยังไม่อาจครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ 	
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ในการ 	
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต้องอาศัย 	
การรวมพลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยจะต้องเชื่อมโยง 	
แผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทาง
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เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 	
ต้นแบบไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพื่อยกระดับให้เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบต่อไป 

  ผู้ตรวจราชการได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง ในเรื่องการมี 	

ส่วนร่วมของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) ขาดการ 	

บูรณาการการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสำเร็จอย่าง 	

ยัง่ยนืไวใ้นระดบัเฝา้ระวงัไวก้อ่น เนือ่งจากเหน็วา่ การจดัการความเสีย่ง 	

ของหน่วยรับตรวจ มีแนวทางการจัดการที่ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่อาจ

ครอบคลุมภารกิจได้อย่างเพียงพอ โดยในการขับเคลื่อนโครงการให้

สำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต้องบูรณาการการทำงานโดยยึดหลัก 	

เป้าหมายเดียวกัน  

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนิน

โครงการไมไ่ดป้ระโยชนโ์ดยตรง จากการตรวจตดิตามประเมนิความเสีย่ง	

และแนวทางการจดัการความเสีย่งของหนว่ยรบัตรวจ หรอืหนว่ยรบัผดิชอบ

โครงการเห็นว่า หน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม

ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ จะให้

ประสบความสำเร็จอย่างยืนมั่นคงต้องอาศัยหลักชุมชนเข้มแข็ง  	

โดยหัวใจที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาก็คือ ถ้าประชาชนในพื้นที่มีความ

เข้มแข็งและครอบครัวมีความอบอุ่นแล้ว ก็สามารถทำให้การดำเนิน

โครงการสำเร็จอย่างยั่งยืน เพราะถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว 

ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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	 	 ในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนว่ามีความต้องการอย่างไร เพราะแต่ละพื้นที่มีจุด

แข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงต้องดึงศักยภาพของประชาชน 	

ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการในการกำหนดเป้าหมาย ระดม

ความคิดเห็น และการฝึกอบรมให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาประยุกต์ให้ในการทำงานและการดำรงชีพ

ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัด รู้รักสามัคคี 

รักษาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นขนบธรรมเนียมที่ดี และรักษาศีล เป็นต้น 

  ผูต้รวจราชกระทรวงมหาดไทยไดป้ระเมนิคา่ดชันคีวามเสีย่ง

ไวใ้นระดบัเฝา้ระวงัไวก้อ่น เนือ่งจากเหน็วา่ แนวทางการจดัการความเสีย่ง

ของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหาหรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๕ ประเด็น ดังนี	้

  ๑. ให้จังหวัดเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงาน 

เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น แผนพัฒนา

อำเภอ แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและแผนพัฒนา

จังหวัด เพื่อให้ขับเคลื่อนความสำเร็จตามหมู่บ้านต้นแบบให้บรรลุ 	

เปา้หมาย โดยใหก้ำหนดยทุธศาสตรใ์นการขบัเคลือ่นทีจ่ะพฒันาหมูบ่า้น

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

และกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 

	  ๒. ใหจ้งัหวดัใหค้วามสำคญักบัระบบตดิตามความกา้วหนา้

โครงการเป็นระยะโดยตลอด และให้มุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนิน

โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา

ให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้อย่างแท้จริง 
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  ๓. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงาน 	

ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่โีครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง และองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ เพื่อบูรณาการ 	

การทำงานของทุกภาคส่วนให้เป็นทิศทางเดียวกันในพื้นที่เป้าหมาย  

	 	 ๔. ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ 	

พอเพยีงตน้แบบเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษาอยา่งตอ่เนือ่ง ตามชอ่งทาง

ต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ ์ เป็นต้น เพื่อให้

ประชาชนรบัทราบความกา้วหนา้ และความสำคญัของโครงการ และยดึ

วถิเีศรษฐกจิพอเพียง  

	  ๕. ควรแจง้ใหส้ำนกัทีร่บัผดิชอบดำเนนิการเรง่รดัใหจ้งัหวดั

ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ใหบ้รรลเุปา้หมายทีก่ำหนดไว ้และใหจ้งัหวดัจดัทำแผนบรหิารความเสีย่ง	

โดยให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของโครงการฯ พร้อมทั้ง

อบรม/ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ๒) โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมด

อายุ

  การตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาล โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมด

อายุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยรับตรวจหรือ

หน่วยรับผิดชอบโครงการคือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กำหนดระดับของความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงใน  	

๖ เรื่อง  
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  ๑. ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด

การกำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการกำกับโครงการผังเมืองให้มี 	

ผลบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายไดด้อียา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ไมส่ามารถ

ผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด  

	  ๒. ผูบ้รหิารฯ ของทอ้งถิน่มกีารเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้ ทำให้

ขาดแนวทางหรือความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน

โครงการผังเมืองให้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจไม่เป็นไป

ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

  ๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการ

การทำงาน เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรือ่งผงัเมอืง ทำใหก้ารดำเนนิโครงการ

ผงัเมอืงอาจไมป่ระสบความสำเรจ็ตามเปา้หมาย ตลอดจนขาดแนวทาง

ในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบังคับใช้กฎหมายในกรณีผังเมือง

หมดอายุเพื่อให้มีสภาพบังคับ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน   

  ๔. การดำเนินโครงการผังเมืองไม่มีการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจนและเป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนไม่ยอมรับนโยบายการวาง

ผังเมือง เพราะประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมในการวางผังเมือง ซึ่งส่งผลกระทบความเชื่อมั่นในการ

ดำเนินโครงการหรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติโครงการ  

  ๕. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุน 	

การวางผังเมืองและประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ของการวางผังเมือง

และจัดทำผังเมืองรวม เป็นเหตุให้ไม่ต้องการให้มีการใช้บังคับการวาง

ผังเมืองรวมตามกฎหมาย    
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  ๖. การวางผั ง เมืองซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้อง

ปรับปรุงนโยบายการวางแผนให้สอดรับสภาพแวดล้อมที่แท้จริง   

 ผู้ตรวจราชการได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงในระดับเฝ้าระวัง

ไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย 	

รับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๗ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดำเนินการ

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วเชื่อว่า จะสามารถจัดการความเสี่ยง 

และโครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรุปผลการ

ดำเนินการโครงการผังเมืองในภาพรวมที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารจังหวัดทราบ และให้เร่งรัดการดำเนินงาน 	

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด  	

เพื่อดำเนินการผังเมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนเตรียมจัดทำ

แผนงาน เพือ่หามาตรการบงัคบัผงัเมอืงจะหมดอายใุหม้สีภาพบงัคบัใช	้

 ๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสำนักงาน 	

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ควรกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการผังเมืองที่ถ่ายโอน 	

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ควรแจ้งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผังเมืองจะหมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุแล้ว 

ให้กำหนดแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าวและหามาตรการเสริม  	
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เพื่อป้องกันการใช้บังคับผังเมืองหมดอายุในระหว่างการดำเนินการ 

หรือผังเมืองที่หมดอายุไปก่อน จนกว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายกำหนดแล้วเสร็จ    

 ๔. จัดทำคู่มือในการดำเนินงานผังเมือง โดยมีระเบียบขั้นตอน

และกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการดำเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา	

เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาและเรียนรู้ของผู้บริหารองค์กรปกครอง 	

ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ๕. ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและสำนักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกันจัดทำแผนหรือแนวทาง 	

การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการผังเมืองรวมไม่ให้หมดอายุ 

ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานที่จะขยายอายุผังเมือง 
และการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแจ้งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบการติดตามและ 	
ประเมนิผลการดำเนนิโครงการ เพือ่เรง่รดัการทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
 ๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ควรเพิ่มช่องทาง 	
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เข้าใจระเบียบกฎหมายและ 	
ขั้นตอน ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางผังเมือง เพื่อจัดระบบ
วางระเบียบการสร้างชุมชน/หมู่บ้านมีความสวยงาม ยั่งยืนต่อไป    
 ๗. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ควรประสาน
สำนกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั เพือ่เชือ่มโยงการดำเนนิงานดา้นผงัเมอืง
ไวใ้นแผนชมุชน ซึง่ประชาชนทกุชมุชน/หมูบ่า้นมกีารรบัฟงัความคดิเหน็
ของทุกภาคส่วนอยู่แล้ว โดยให้สอบถามความต้องการและทำความ
เข้าใจกับประชาชน ในการดำเนินงานว่าเป็นไปตามความประสงค์ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
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	 ๓) โครงการรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน

ของรัฐ	 	 	 	

  โครงการรังวัดจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเป้าหมายในการดำเนินการรังวัด หรือ

ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์

ประเภทพลเมอืงใชร้ว่มกนั เปา้หมาย ๑,๕๐๐ แปลง ดำเนนิการในพืน้ที	่

๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย สุพรรณบุรี 

หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา สระแก้ว 

ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรังและจังหวัดสงขลา 

สามารถดำเนนิการรงัวดัและจดัทำแผนที ่ เพือ่แสดงแนวเขตทีด่นิของรฐั	

ได้ผลงานสะสมตั้งแต่เดือน พ.ย. ๕๓-เม.ย. ๕๔ จำนวน ๘๗๗ แปลง 

  ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลโครงการรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน 	

ของรัฐ ผู้ตรวจราชการได้ขอให้หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับผิดชอบ

โครงการคือ สำนักงานที่ดินจังหวัด ๑๗ จังหวัด กำหนดระดับของ 	

ความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงใน ๔ เรื่อง ซึ่งผู้ตรวจ

ราชการได้ทำการตรวจติดตามและประเมินค่าดัชนีความเสี่ยง  	

เปรียบเทียบกันในจังหวัดต่างๆ หน่วยรับตรวจประเมินตนเองอยู่ 	

ในระดับยอมรับได้ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประเมิน 	

ค่าดัชนีความเสี่ยงจากการตรวจติดตามอยู่ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน 

โดยมีเหตุปัจจัยจำแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
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             ๑) จังหวัดขาดนโยบายหรือแนวทางในการกำกับโครงการ

รังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความสำเร็จ

ตามเป้าหมาย และขาดการกำหนดพื้นที่อื่นๆ เป็นเป้าหมายเพิ่มเติม 

ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความประสงค์เป็น 	

ผู้ดำเนินการ ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายภาพรวมของจังหวัดได้

ทั้งหมด เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องภาระผิดชอบ 	

ของหน่วยงานหรือหน่วยรับผิดชอบโครงการ Accountability)   

  ๒) ข้อมูลบัญชีสำรวจที่สาธารณประโยชน์ที่จังหวัดจัดส่ง

ให้กรมที่ดิน ยังมีบางส่วนที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ออกหนังสือสำคัญ

สำหรับที่หลวงได้ เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการ 	

บรูณาการการทำงาน เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการใหม้คีวามสำเรจ็อยา่งยัง่ยนื 	

  ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผู้บริหารปกครอง

ท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน 	

ที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการทำงาน และประสานการดำเนินการ 	

ในโครงการให้มีความสำเร็จยั่งยืนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 	

ที่รับผิดชอบโครงการ (Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการ 	

การทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

	  ๔) ในการรงัวดัมไิดเ้ปน็ไปตามแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์

ตามทีก่ำหนดไว ้ เนือ่งจากมกีารบกุรกุทีส่าธารณประโยชน ์และการรงัวดั

ที่สาธารณประโยชน์อาจคลาดเคลื่อนได้ เป็นความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
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เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนิน

โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง                         

              ๕) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการชี้แนว

รังวัด เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือประชาชนผู้มีที่ดิน 	

ข้างเคียงไม่ได้ชี้แนวเขตทำให้โครงการล่าช้า เป็นความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)    

	  ๖) ประชาชนในพืน้ทีข่าดการมสีว่นรว่มในโครงการ เนือ่งจาก

ไม่เห็นความสำคัญในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ เป็นความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)    

             ในการที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญและ 	

เห็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมแล้ว 

ต้องยึดหลักร่วมคิดและร่วมทำให้รูสึกว่าเป็นเจ้าของโครงการเอง  	

เมื่อประชาชนได้ตระหนักเห็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการแล้ว ก็จะ

ทำให้การทำงานสำเร็จอย่างยั่งยืน ทำให้เป้าหมายที่กำหนดบรรลุผล 	

อย่างแท้จริง 

	  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นและรับ

การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้ประชาชนทราบโดยตลอดทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนรับทราบ

ความก้าวหน้าและความสำคัญของโครงการ  

  ผูต้รวจราชกระทรวงมหาดไทยไดป้ระเมนิคา่ดชันคีวามเสีย่ง

ไวใ้นระดบัเฝา้ระวงัไวก้อ่น เนือ่งจากเหน็วา่แนวทางการจดัการความเสีย่ง

ของหน่วยรับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
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ปญัหาหรอืการจดัการความเสีย่งทัง้ ๖ ประเดน็ ซึง่หากมผีลการดำเนนิการ

ตามขอ้เสนอแนะดงักลา่วแลว้ เชือ่วา่จะสามารถจดัการความเสีย่ง และ

โครงการรงัวดัจดัทำแผนทีเ่พือ่แสดงแนวเขตทีด่นิของรฐับรรลวุตัถปุระสงค์

ของโครงการที่กำหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดควรสรุปรายงานให้ผู้บริหาร

ระดับจังหวัดทราบ โดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ในระยะสั้นและระยะยาว  

  ๒)  ควรประสานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ให้สำรวจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ ให้ยื่นออก

เฉพาะรายในการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

  ๓)  ในระยะสั้นให้สำนักงานที่ดินจังหวัดประสานผู้บริหาร

ปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการ 	

ที่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการรังวัด

ที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด 	

ในพื้นที่ในการรับรองแนวเขตเพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อนและแก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ 

  ๔) ในระยะยาว ควรสำรวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์

ทั้งหมดให้ทราบสถานะปัจจุบันว่ามีพื้นที่อยู่ตรงที่ใด เอกสารหนังสือ

สำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีความชัดเจน หรือมีผู้บุกรุกหรือทับซ้อน

กับเอกสารสิทธิอื่นๆ หรือไม่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลไว้ใช้เป็นแนวทาง 	

การดำเนนิและวางแผนโครงการ และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาในภาพรวม

ต่อไป  	



การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
 3�

	  ๕) จดัทำแผนปฏบิตังิานในการออกรงัวดัทีส่าธารณประโยชน ์

โดยกำหนดวันลงพื้นที่ เพื่อแจ้งกำหนดเวลาให้ผู้แทนองค์กรปกครอง

ท้องที่ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปชี้แนวเขตพื้นที่กำหนด 

ตามแผนปฏิบัติงาน 

  ๖) ควรจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยมีตัวแทน

จากทุกภาคส่วน  เช่น  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องที่และท้องถิ่น ตัวแทน

ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในแก้ไขปัญหา

การบกุรกุทีส่าธารณประโยชน ์และการรบัรองแนวเขต เพือ่ทำความเขา้ใจ

ใหป้ระชาชนรบัทราบและเขา้ใจ ตลอดจนใหห้ามตคิวามเหน็พอ้งรว่มกนั

ในการชี้แจงแนวเขตที่ดินข้างเคียง 

  ๗) ควรหามาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

เพื่อจูงใจให้ผู้บุกรุกได้มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง  

  โครงการรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 

เป็นโครงการการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมที่ดินซึ่งการรังวัดออกหรือ

ตรวจสอบหนงัสอืสำหรบัทีห่ลวงเปน็มาตรการทีส่ำคญั ในการทีจ่ะปอ้งกนั

ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกหรือเสื่อม

สภาพ อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการพิพาทโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขต

ที่ดินระหว่างรัฐกับเอกชนในอนาคต  
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	 ๔) โครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน (เงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์)

 เงินอุดหนุนสำหรับการ

ดำเนนิงานตามนโยบายทีต่อ้งการ 	

สร้างหลักประกันด้านรายได้ 	

ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดสรรเป็น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนิน

การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่แสดง

ความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ซึ่งใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรร 	

งบประมาณเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครอง 	

ส่วนท้องถิ่นใน ๒ ประเภทคือ เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนที่ได้รับ

ตามภารกจิถา่ยโอน) และเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ (ตามนโยบายของรฐับาล)	

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึไดร้วมงบประมาณ

ทั้ง ๒ ประเภทเป็นโครงการเดียวกัน โดยให้ดำเนินการในลักษณะของ 	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 

และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล                          

 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการพบว่า การดำเนินงาน

ของจังหวัดในแต่ละขั้นตอนของโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอน 

(เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์) มีการ



การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
 41

ดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส โดยยึด

ระเบียบที่กำหนดเป็นสำคัญ ทำให้การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ผูพ้กิารและผูป้ว่ยเอดส ์เพือ่ชว่ยเหลอืใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ พึง่ตนเองได	้

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ดี 

ได้กำชับให้จังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้วาง

มาตรการและแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เร่ง

ดำเนินตามโครงการให้สำเร็จตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งทำให้การ

ดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป  

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้หน่วยรับตรวจ 	

หรอืหนว่ยรบัผดิชอบโครงการคอื สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

จงัหวดั กำหนดระดบัของความเสีย่งและแนวทางการจดัการความเสีย่งไว้ 

๖ เรื่อง 	

 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ทุกเขตตรวจราชการ จะประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวัง

ไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจำแนกในแต่ละประเด็นความเสี่ยงรวม ๔ ข้อ 

ดังนี้ 

 ๑) จังหวัดขาดนโยบายและแนวทางการกำกับโครงการ 	

ตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลในเรื่อง ภาระผิดชอบของหน่วยงานหรือหน่วย 	

รับผิดชอบโครงการ (Accountability) อันเนื่องมาจากขาดนโยบายและ
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แนวทางการกำกับโครงการตรวจติดตามการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์ 	

เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

	 ๒) การดำเนนิงานยงัขาดขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนั มกีารเปลีย่นแปลง

ผันแปรและไม่สม่ำเสมอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณ 	

ถ่ายโอนไม่ครอบคลุม เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง

ภาระผดิชอบของหนว่ยงานหรอืหนว่ยรบัผดิชอบโครงการ (Accountability) 

อันเนื่องมาจากขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงผันแปรและ

ไม่สม่ำเสมอ  

 ๓) หน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนภาคีมีภารกิจสนับสนุนโครงการ 	

กับโครงการทั้งหมดขาดการบูรณาการการทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูล 

ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการ

สำเร็จได้ออกอย่างยั่งยืน เป็นความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง

การมสีว่นรว่มของประชาชน (Participation) เนือ่งจากประชาชนในพืน้ที่

ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนินโครงการไม่ได้ประโยชน์

โดยตรง  

 ๔) ขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กลุ่มเป้าหมาย อาจมี 	

การจ่ายเงินไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนิน

โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ผู้ตรวจราชกระทรวงมหาดไทย 	

ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน เนื่องจาก 	

เห็นว่า แนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจอาจจะ 	



การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
 43

ไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือการจัดการ

ความเสี่ยงทั้ง ๙ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าจะสามารจัดการความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการที่กำหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑) จังหวัดควรประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

และมาตรการในการควบคุมการดำเนินโครงการ ให้มีการดำเนินงาน

ถกูตอ้งตามระเบยีบทีก่ำหนดอยา่งทัว่ถงึ เปน็ธรรม และโปรง่ใส ตลอดจน

สร้างระบบการควบคุมการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้กับ

ผู้บริหารระดับจังหวัดทราบโดยตลอด และสรุปปัญหาอุปสรรคในการ

ดำเนินโครงการ รวมทั้งกำชับการดำเนินงานตามนโยบายให้ผู้บริหาร

องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบนโยบายและแผนการดำเนินงาน 

	  ๒) ใหส้ำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัประสาน

ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีข้อมูล 	

ผู้ป่วยเอดส์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีข้อมูล

ผู้พิการ และที่ทำการปกครองจังหวัดมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการ

การทำงาน โดยมกีารตรวจสอบขอ้มลู กบัหนว่ยงานดงักลา่ว เพือ่วางแผน

การปฏิบัติงานให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นไปทิศทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม 

  ๓) จังหวัดควรให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อีกครั้งหนึ่ง โดยรับลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติมรายใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่ย้ายภูมิลำเนา

ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องที่สุด หรืออาจเปิดช่องทางที่แจ้งสิทธิดังกล่าว 	
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แก่ประชาชนในระดับอำเภอและจังหวัด ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยเอดส์ขอให้

ปกปิดเป็นความลับด้วย  

  ๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ควร

สร้างระบบรายงานข้อมูลทางสารสนเทศให้ อปท. ให้พื้นที่รายงาน

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบัน   

  ๕) ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 	

เชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป

ทิศทางเดียวกัน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูล

ในการปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน 

  ๖) ให้จังหวัดวางมาตรการให้ อปท. ในการจ่ายเงินให้มี

ความรัดกุม ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 	

จะต้องมีระบบติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ เพื่อให้ตรงกับ 	

ความเป็นจริงมากที่สุด 

	  ๗) จงัหวดัควรให ้อปท. จดับรกิารประชาชนกลุม่เปา้หมาย

ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและควรมีการวางมาตรการตรวจสอบ

การเบกิจา่ยเงนิอกีครัง้ และควรให ้อปท. มกีารสอบทานการเบกิจา่ยเงนิ

ใหก้บักลุม่เปา้หมายทัง้ ๓ กลุม่ในพืน้ทีว่า่เปน็ไปตามเปา้หมายครบถว้น	

ตลอดจนมีการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) 

                 ๘) จังหวัดควรเร่งรัดให้ อปท. ประสานงานบริหารข้อมูล

และเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น และส่วนราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจสอบขอ้มลู ณ ปจัจบุนั ใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั

และวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง เพื่อค้นหา 	

ผู้ที่อาจตกบัญชีสำรวจ  
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									      ๙) จงัหวดัควรมกีารปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู กลุม่เปา้หมาย 	

ทั้ง ๓ กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา 

พร้อมสำหรับการตรวจสอบ หากเกิดกรณีสงสัย ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ป่วย

เอดส์ขอให้เก็บเป็นความลับด้วยควรให้ อปท. สอบทานการเบิกจ่าย

เงินให้กับกลุ่มเป้าหมายว่าตรงกับบัญชีหรือไม่ โดยมีการวางระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกประเภท เป็นไป

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

	 ๕. โครงการฝกึซอ้มแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ระดบักลุม่จงัหวดัระดบัจงัหวดัระดบัอำเภอประจำปงีบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๔

 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในฐานะเปน็หนว่ยงานกลางของรฐัในการดำเนนิการเกีย่วกบัการปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภัยของประเทศพิจารณาเห็นว่า การฝึกซ้อม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย 	

ในทุกระดับร่วมกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ  	

จะช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติเกิดความชำนาญและประสบการณ์ 	

ร่วมกันในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและ

มัน่ใจในความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ อกีทัง้ยงัเปน็การบรูณาการ

ประสานความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้

กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 	

ทั้ง ๔ ระดับ ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนฯระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด  	

ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับอำเภอในพื้นที่ทั่วประเทศ 
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การปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (Work Flow) ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวม ๙๐ วัน 

 จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พบว่า การดำเนินงานของจังหวัดในแต่ละกิจกรรมการดำเนินงาน

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม

จังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  	

มีการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการฝึกซ้อม

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Work Flow) ตามขั้นตอน 	

ที่กำหนด โดยสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้  

ลำดับ เรื่อง ผลการดำเนินการ

 ๑ การฝกึซอ้มแผนการปอ้งกนั 	

	 	 และบรรเทาสาธารณภัย 	

  ระดับกลุ่มจังหวัดของ 	

  ศูนย์ ปภ.เขต 

	 	

	

	

	

 ๒ การฝึกซ้อมแผนการ 	

  ป้องกันและบรรเทา 	

  สาธารณภัยระดับจังหวัด 

- ได้มีการฝึกซ้อมแผนฯของศูนย์ ปภ.เขต  	

 แล้วจำนวน ๕ ศูนย์เขตดังนี้ ศูนย์ปภ.เขต  	

 ๓ ปราจีนบุรี, ศูนย์ ปภ. เขต ๔  	

 ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์ ปภ.เขต ๕ 	

 นครราชสีมา, ศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง  	

 ศูนย์ปภ. เขต ๑๕ เชียงราย สำหรับศูนย์  	

 ปภ.เขตอีก ๑๓ เขต อยู่ระหว่างการ 	

 ดำเนินงานและรายงานผลให้ทราบ 

-  ได้มีการฝึกซ้อมแผนฯระดับจังหวัดแล้ว  	

 จำนวน ๔๕ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น  	

 ๗๓ ครั้ง ดังนี้ จังหวัดที่ฝึกซ้อมครบทั้ง  	

 ๒ ครั้ง จำนวน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ กระบี่  	

 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี บุรีรัมย์  	
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ลำดับ เรื่อง ผลการดำเนินการ

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 ๓ การฝกึซอ้มแผนการปอ้งกนั 	

	 	 และบรรเทาสาธารณภัย 	

  กรุงเทพมหานคร 

 ๔ การฝึกซ้อมแผนการ 	

  ป้องกันและบรรเทา 	

  สาธารณภัยระดับอำเภอ 

พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต มุกดาการ ยโสธร 

ระนอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุรินทร์ 

อำนาจเจริญ จังหวัดที่ฝึกซ้อม ๑ ครั้ง 

จำนวน ๓๗ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชุมพร ตราด ตาก 

นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี 

ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา 

พัทลุง เพชรบุรี แพร่ มหาสารคาม 

แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระยอง ลำปาง ลำพูน 

เลย สงขลา สตูล สมุทรปราการ สระบุรี 

สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองคาย 

หนองบัวลำภู อุดรธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 

อุบลราชธานี   

- ได้มีการฝึกซ้อมแผนฯ ของ 	

 กรุงเทพมหานคร 

	

- ได้รับมีการฝึกซ้อมแผนฯ ระดับอำเภอ  

 จำนวน ๖๙ อำเภอ 
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	 ในส่วนของการตรวจติดตามเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

ตามหลกัธรรมาภบิาลโครงการฝกึซอ้มแผนการปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัดระดับอำเภอประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการได้ขอให้หน่วยรับตรวจ  	

หรือหน่วยรับผิดชอบโครงการคือ สำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวดั กำหนดระดบัของความเสีย่งและแนวทางการจดัการ

ความเสี่ยงใน ๔ เรื่อง โดยทุกเขตได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้ 	

ในระดับเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยมีเหตุปัจจัยจำแนกในแต่ละประเด็น 	

ความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๑) ผู้บริหารระดับจังหวัดขาดแนวทางในการสนับสนุน

โครงการให้ประสบความสำเร็จและในแผนการฝึกซ้อมก็ไม่ได้เข้าร่วม 

โดยมอบหมายระดับรองลงมาเป็นผู้บัญชาการ ทำให้ไม่เข้าใจบทบาท

ในการบังคับการในสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง เป็นความเสี่ยงตาม

หลกัธรรมาภบิาลในเรือ่งภาระผดิชอบของหนว่ยงานหรอืหนว่ยรบัผดิชอบ

โครงการ (Accountability)  

 ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนเกิด

ความสับสนในลำดับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติจริง 

ทำให้ไม่สามารถแบ่งภารกิจในสถานการณ์ได้ถูกต้อง เป็นความเสี่ยง

ตามหลกัธรรมาภบิาลการมสีว่นรว่มของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบโครงการ	

(Participation) เนื่องจากขาดการบูรณาการการทำงาน เพื่อขับเคลื่อน

โครงการให้มีความสำเร็จอย่างยั่งยืน  
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 ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผู้บริหารปกครอง 	

ท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการบูรณาการ  	

เพื่อประสานงานดำเนินการเพื่อสนับสนุนในโครงการอย่างยั่งยืนให้มี

ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนิน

โครงการไม่ได้ประโยชน์โดยตรง   

 ๔) การฝึกปฏิบัติจริงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาท

สมมุติที่แท้จริง ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการฝึกซ้อมแผน 

ทำใหโ้ครงการไมป่ระสบความสำเรจ็ เปน็ความเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาล

ในเรือ่งการมสีว่นรว่มของประชาชน (Participation) เนือ่งจากประชาชน

ในพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญ เพราะเห็นว่าการดำเนินโครงการไม่ได้

ประโยชน์โดยตรง  

 ผูต้รวจราชการไดป้ระเมนิคา่ดชันคีวามเสีย่งไวใ้นระดบัเฝา้ระวงั

ไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงของหน่วย 	

รับตรวจอาจจะไม่เพียงพอ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรือการจัดการความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเด็น ซึ่งหากมีผลการดำเนินการ

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว

เชื่อว่าจะสามารถจัดการความ

เสี่ยง และโครงการฝึกซ้อม

แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด 

ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 	

ที่กำหนดไว้ได้ในที่สุดและในทุกจังหวัด ดังนี้  

     ๑. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ควร

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในการเตรียมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั ใหจ้ดัทำแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ของแต่ละหน่วยงานโดยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 	

กับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และครอบคลุมภารกิจ

ในการลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 

 ๒. จงัหวดัควรกำชบัใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่ม

และบูรณาการในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับจังหวัด เพื่อผลักดันโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จโดยมี 	

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เนื่องจากปัญหาการเกิดสาธารณภัยด้าน

ตา่งๆ มแีนวโนม้เกดิขึน้มากและระดบัจะรนุแรงมาก โดยใหม้กีารเตรยีม		

ความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยทุกหน่วยงาน และในระดับลงมา

คือ อำเภอควรมีการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ

เกดิขึน้เชน่กนั ตลอดจนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กค็วรมกีารซอ้มแผน 	

เช่นเดียวกัน สำหรับสถานประกอบการเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โรงงาน

อุตสาหกรรม ควรส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนฯ ดังกล่าวด้วย 

 ๓. สำหรับในประเด็นผู้บริหารระดับจังหวัดอาจไม่ได้เข้าร่วม

ฝึกซ้อมแผนฯ ขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

จัดทำแผนปฏิบัติการในการฝึกซ้อมดังกล่าวให้มีการกำหนดวันเวลาให้

ชดัเจน โดยอาจจดัใหม้กีารซกัซอ้มแบบโตะ๊และซกัซอ้มจากสถานทีจ่รงิ 	

ที่มีความเหมาะสม กำหนดวันให้ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ฝึกซ้อมแผน
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ในการบังคับสถานการณ์ ซึ่งถ้าผู้บริหารระดับจังหวัดไม่สามารถเข้า

ร่วมได้ ขอให้มอบผู้บริหารระดับรองลงมาให้มีอำนาจในการตัดสินใจ

ได้อย่างแท้จริง  

 ๔. ควรกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิเอกชน หรือ 	

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส่งผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติ 	

งานจริง สามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้ และสามารถนำความรู้

ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมไปปฏิบัติงานได้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้

แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมาต่อไปได้ 

 ๕. ให้จัดทำแผนการสื่อสารโดยเฉพาะและจัดการฝึกซ้อม

เฉพาะส่วนการสื่อสาร ตลอดจนแผนการสื่อสารในการปฏิบัติงานจริง

ด้วย และควรจะมีการบริหารจัดการเรื่องระยะเวลาให้รวดเร็วทันการณ์ 

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแผนการสื่อสาร 

 ๖. ค ว ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องและ

อปท. ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้ม

ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัในจงัหวดั โดยกำชบั

ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับ

เฝ้าระวัง ตลอดจนมีแผนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น     

 ๗. ควรกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ อปท.ตรวจสอบ

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น  	

รถดบัเพลงิ ตลอดจนเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้คีวามพรอ้มรบัสถานการณ์

สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
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 ๘. ให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฝึกซ้อมแผน 	

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดระดับจังหวัด 

ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประชาชนในพื้นที่

สร้างความตระหนัก และความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง

และประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และพร้อมเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ และประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนนิงานในชอ่งทางตา่งๆ โดยผา่นทางวทิยกุระจายเสยีง

ประจำหมู่บ้าน หอกระจายข่าว สถานศึกษาสถานประกอบการโรงงาน 

ตลอดจนทางช่องอื่นๆ กับประชาชนในพื้นที่             

 โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

ทรพัยากรและระบบการปฏบิตักิาร ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจบทบาท

และความรับผิดชอบ ตลอดจนฝึกฝนความชำนาญในการปฏิบัติงาน

ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในทุกระดับ

ร่วมกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้

หน่วยงานปฏิบัติมีความชำนาญและเกิดประสบการณ์ร่วมกันในการ

ป้องกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจ 	

ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อม
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แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง ๔ ระดับ ตั้งแต่การฝึกซ้อม

แผนฯ ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

และระดับอำเภอในพื้นที่ทั่วประเทศ 

	





คณะผู้จัดทำ


บรรณาธิการบริหาร

 นายกมลโลจฒน์  เชียงวงค์ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ	

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 นายสงวน  ธีระกุล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 นางณิทฐา  แสวงทอง ผูอ้ำนวยการสว่นพฒันาและบรหิารจดัการความรู ้

กองบรรณาธิการ

 นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์ นางณิรมล  เกิดแก้ว 

 นางกาญจนา  แจ่มมินทร์ นางสาวสุภาพ  ป้อมมะลัง 

ศิลปกรรม/จัดทำรูปเล่ม

 นางสาวอัจนา  เตชะพันธุ์ 

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.) 

	

	“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร. 
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ 

สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย” 


