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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ 
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  การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการ
ตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่มีผู้ตรวจราชการ 
จํานวน ๑๗ กระทรวง ตรวจราชการตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๕ 
โดยพุ่งเป้าการบูรณาการไปที่ประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) ๕ ประเด็นที่ต้องการให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ 
ประกอบด้วย การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวง เน้นตรวจสอบและประเมินผลความเสี่ยงและ 
แนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการท่ีหน่วยรับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ที่กําหนด 
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติมกรณีเห็นว่าแนวทางท่ีหน่วยรับผิดชอบวางไว้ 
อาจไม่เพียงพอที่จะจัดการความเส่ียงได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้โครงการภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ ๕ ประเด็น 
ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบเกิดผลสัมฤทธ์ิและมีกระบวนการดําเนินการที่เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะนําไปสู่ความไว้วางใจของประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการน้ัน  

  ในส่วนของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการในพ้ืนที่ภายใต้ประเด็น
นโยบายสําคัญ ๕ ประเด็นดังกล่าวเช่นกัน ในขณะเดียวกันจะให้ความสําคัญกับการตรวจบูรณาการแบบ
เข้มข้นด้วย โดยการตรวจติดตามโครงการในพ้ืนที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงภายใต้ประเด็นนโยบาย 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านปัญหายาเสพติด และประเด็นนโยบายการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การทํางานร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วยข้อเสนอแนะระดับบูรณาการของโครงการสําคัญที่สามารถ
เช่ือมโยงไปสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการอ่ืน/หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นน้ัน  
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ (Margin) เดียวกัน 

  สําหรับมิติของการบูรณาการการตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกันของผู้ตรวจราชการที่เก่ียวข้อง  
ในเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญเฉพาะพ้ืนที่ (Specific Area) เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่งด่วน ซึ่งได้กําหนดให้มีการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเร่ือง “การติดตามการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔”  
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  ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2012) 
ภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญ ๕ ด้าน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
   ๑.๑ ด้านปัญหายาเสพติด 
     การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นการตรวจราชการบูรณาการแบบเข้มข้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเร่งรัดให้เกิดการบูรณาการกันในทุกระดับ  
ทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับพ้ืนที่ (Area) และระดับท้องถิ่น (Local) มีการเช่ือมโยงหรือประสาน 
การทํางานร่วมกันของหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายในอันที่จะให้สังคมเกิดความสงบสุขและการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง 
     การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ 
พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีกลยุทธ์สําคัญในการดําเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ  
๓ หลัก ๖ เร่ง ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ือทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก คือ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการการปฏิบัติ  
     จากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ที่ได้ติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และ
การลงพ้ืนที่ติดตามการดําเนินการของหน่วยปฏิบัติในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า การดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดของทุกหน่วยงาน โดยการสร้างกลไกการบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ และมีการกําหนดเป้าหมาย 
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ๗ แผน ไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยส่วนใหญ่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ยังไม่อาจสกัดก้ันให้ทุเลาหรือหมดสิ้นไปจากสังคมไทยได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานศึกษา ซึ่งมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
จํานวนมากท่ียังต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากภัยเสพติด โดยการบูรณาการความร่วมมือ  
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสําคัญในเชิงนโยบายที่ผู้ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ค้นพบและให้ข้อเสนอแนะไว้  ดังน้ี  
     ๑.๑.๑ การป้องกันปัญหายาเสพติด 
       (๑) ระบบข้อมูลด้านยาเสพติด 
        กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส. ควรสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล
ของผู้ต้องหาที่พ้นโทษและติดตามดูพฤติกรรมทุกระยะ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนจากผู้เสพ 
เป็นผู้ค้ารายใหญ่ ก็จะสามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดได้อีกช่องทางหน่ึง เพ่ือเป็นการป้องกันเครือข่ายของ 
ยาเสพติดมิให้แพร่ระบาดมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม  
       (๒) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแบบบูรณาการ 
        (๒.๑) กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุโครงการครูตํารวจ D.A.R.E.  
ไว้ในหลักสูตรของกระทรวง และส่งเสริมให้ครูตํารวจ D.A.R.E. เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา รวมทั้งกําหนดให้มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกับยาเสพติดบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกช้ันเรียน 
        (๒.๒) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ควรสนับสนุนงบประมาณตามโครงการครูตํารวจ D.A.R.E. ให้เหมาะสมกับความต้องการในพ้ืนที่ เน่ืองจาก
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เป็นโครงการที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและในชุมชนได้บรรลุผล รวมทั้ง
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายครูตํารวจ D.A.R.E. จากบุคลากรสายอาชีพอ่ืนที่มีจิตอาสา เช่น ทหาร ครู เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดการขยายเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
        (๒.๓) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
ควรกําหนดบทบาทให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยาเสพติดในจังหวัด ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทําหน้าที่ประสานผู้นําชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามสี่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน 
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทําหน้าที่ประสานกับสถานประกอบการในการดําเนินโครงการโรงงานสีขาว  
        (๒.๔) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการกําหนดโครงสร้างสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือให้มีแนวทางในการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางปฏิบัติของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
       (๓) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการป้องกันยาเสพติด  
        (๓.๑) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
จึงควรกําหนดระยะเวลาของการเป็นโรงงานสีขาว โดยอาจกําหนดอายุ ๒-๓ ปี และระบุไว้ในเกียรติบัตร 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ รวมทั้งจะทําให้สถานประกอบการมีความ
เข้มงวดในการปฏิบัติ เพ่ือรักษามาตรฐานในการเป็นโรงงานสีขาวอย่างต่อเน่ืองต่อไปด้วย 
        (๓.๒) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการปรึกษาหารือกันเพ่ือกําหนดเป็นกฎหมายให้นายจ้าง
เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานอย่างชัดเจน หรือควรกําหนดมาตรการในการ 
ให้รางวัล/สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ประเมิน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
และส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น เช่น การนําหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ไปหักลดหย่อนภาษีได้ หรือลดเงินสมทบประกันสังคมเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
     ๑.๑.๒. การบําบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด  
       (๑) การพัฒนาและวางระบบงานเพ่ือรองรับการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
        (๑.๑) เพ่ือให้การกําหนดเป้าหมายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
หรือข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ของจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ควรจะมีการ
ติดตามข้อมูลในระบบรายงาน และทบทวนเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ ทุก ๓ เดือน 
หรือ  ๖ เดือน และควรให้จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อเท็จจริงในแต่ละพ้ืนที่  
        (๑.๒) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ควรมีการพิจารณาและกําหนดนโยบายการดําเนินการจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดกลาง 
และขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนและครูไม่มาก ให้สามารถแยกการบําบัดรักษานักเรียนเป็นการเฉพาะ  
        (๑.๓) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ควรเป็นหน่วยรับผิดชอบในการเสนอของบประมาณ และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เบิกจ่ายในภาพรวม
ทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการเรียกเก็บในระดับพ้ืนที่  
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       (๒) การเสริมสร้างกลไกการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทดลองเสพ/กลับไปเสพซํ้าอีก  
        (๒.๑) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ควรหาแนวทางและกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ 
ไม่ลงบันทึกนักเรียนที่ติดยาเสพติดไว้ในประวัติ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลสําหรับนักเรียนและโรงเรียน 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
        (๒.๒) รัฐบาล ควรให้ความสําคัญในการนําสถาบันทางศาสนา อาทิ 
วัด มัสยิดในพ้ืนที่ หรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยการส่งผู้เสพยาเสพติด 
ให้วัด มัสยิด ผู้นําศาสนาเป็นผู้ดูแลให้คํามั่นสัญญา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้ดําเนินการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
       (๓) สํานักงานคณะกรรมการป้อง กันและปราบปรามยาเสพติด 
ควรศึกษาและติดตามประเมินผลการบําบัดในลักษณะการเข้าค่ายบําบัดหรือการทํากิจกรรมร่วมกันว่า  
เกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการมากน้อยเพียงใด ร้อยละของผู้เสพท่ีไม่กลับไปเสพซ้ํา การเข้ารับการฟ้ืนฟู 
มีความสัมพันธ์ในลักษณะการรวมกลุ่มมากย่ิงขึ้น แนวโน้มในการพัฒนาไปสู่การขยายเครือข่ายเป็นผู้ค้ายาเสพติด 
ด้วยหรือไม่   
     ๑.๑.๓ การปราบปรามยาเสพติด 
       (๑) การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลงโทษผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
        (๑.๑) รัฐบาล ควรปราบปรามผู้กระทําผิดหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่าง
เข้มงวดและจริงจังมากขึ้น ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมโทษผู้กระทําผิด  
ให้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําผิดควรเพ่ิมโทษเป็นสามเท่าหรือมากกว่า และในขณะ 
เดียวกันรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างขวัญและกําลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังด้วย 
        (๑.๒) ศูนย์อํานวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ควร
พิจารณานําเสนอการแก้ไขบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดที่ใช้เยาวชนเป็นเหย่ือ หรือเคร่ืองมือในการประกอบการ  
ค้ายาเสพติดว่าควรให้ได้รับโทษตามระดับความผิดโดยไม่สมควรได้รับการลดโทษ หรือการเสนอขอพระราชทาน 
อภัยโทษ หรือสมควรเพ่ิมโทษสูงกว่าปกติ หรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้เยาวชนได้รับการปกป้อง คุ้มครองมากขึ้น 
       (๒) การพัฒนาระบบคุ้มครองพยานและสายลับ สํานักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรประชุมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการ
กําหนดมาตรการในการคุ้มครองประชาชนท่ีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงขึ้น และควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจสําหรับ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส  
   ๑.๒ การจัดการที่ดินทํากิน 
     การตรวจติดตามโครงการภายใต้ประเด็นสําคัญการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดการที่ดินทํากิน ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวง ๒ กระทรวง คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามโครงการรวม ๔ โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ช่วย 
ในการจัดระบบการจัดการที่ดินทํากินให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ และมูลค่าเพ่ิมของที่ดิน  
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     จากผลการตรวจติดตามแผนงานโครงการดังกล่าว พบว่า ยังประสบปัญหาในประเด็น
ต่าง ๆ ซึ่งผู้ตรวจราชการได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดําเนินการกับความเสี่ยง/ประเด็น
ปัญหาดังกล่าว โดยการช้ีแจงแนวทางการดําเนินการส่งคืนที่ราชพัสดุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ รวมท้ังประสานกับส่วนราชการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งคืนระดับ
กรม กระทรวง การประชาสัมพันธ์ช้ีแจงการดําเนินโครงการให้ราษฎรรับทราบควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย
ชุมชน เป็นต้น 
     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ตรวจราชการจะได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับไปดําเนินการ
แก้ไขปัญหา/ความเส่ียงของโครงการดังกล่าวส่วนหน่ึงแล้ว แต่ในภาพรวมของการจัดการที่ดินทํากิน 
ของประเทศไทย ยังพบความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและจัดการกระจายสิทธ์ิที่ดินที่ยังไม่ทั่วถึง  
ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องเร่งรัดการดําเนินการด้านการจัดการที่ดินทํากินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
ให้เข้มข้นมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป 
     สําหรับข้อเสนอแนะในระดับนโยบายเพ่ือผลักดันให้เกิดมูลค่าเพ่ิมประเด็นสําคัญการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการที่ดินทํากิน โดยมีสาระสําคัญของปัญหา อุปสรรค ข้อจํากัด และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังน้ี 
     ๑.๒.๑ ระบบข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดิน  
       กระทรวงมหาดไทยควรดําเนินการ ดังน้ี  
       (๑) แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวง 
การคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอาจทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกัน 
       (๒) มีการ จัดทํ าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ ท่ี ดินในภาพรวม 
ทั้งประเทศ    
     ๑.๒.๒ การจัดการที่ดินให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
       กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานระหว่าง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ/กฎหมายของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เช่น ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการถือครองท่ีดิน การจัดให้มีการเช่าที่ดิน 
การจัดเก็บภาษีที่ดิน เพ่ือความเป็นธรรม และการออกเอกสารสิทธิให้มีความทันสมัย สามารถมีวิธีการจัดการ
ที่ดินตามประเภทที่ดินให้มีความชัดเจน และสามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งของข้อกฎหมายได้  
   ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 
     การตรวจติดตามในประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มีผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง จํานวน ๖ กระทรวง ตรวจติดตามโครงการรวม ๑๑ โครงการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธ์ิของโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และจากการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงและ
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี พบว่า การดําเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  
ยังประสบปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การป้องกันการต้ังครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น เยาวชนขาดจิตสํานึกที่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย ผู้ตรวจราชการจึงมีความเห็น
ร่วมกันว่า ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรให้ความสําคัญกับการ
สร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งใน ๓ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง 
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้นในทุก
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ช่วงอายุ เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้อยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียต่อไป และได้ให้
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย  ดังน้ี 
     ๑.๓.๑ ทิศทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างทักษะ
ทางปัญญา 
      (๑) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
       (๑.๑) กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งรัดดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถใช้แท็บเล็ต เป็นสื่อในการสอนได้อย่างคุ้มค่า และจัดสรรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้กับสถานศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียนสูงสุด  
       (๑.๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรมีการตรวจสอบสัญญาณและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วถึง และทันก่อนการ
แจกแท็บเล็ต  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย   
      (๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ ควร
ส่งเสริมการผลิตครูไทยสอนภาษาอังกฤษ มีการสร้างกลไกในการจ้างครูชาวต่างชาติให้เป็นระบบและ 
มีมาตรฐาน  
      (๓) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ควร
เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และควรมอบหมายให้หน่วยงานกลางดําเนินการศึกษา
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุน เช่น ค่าอุดหนุน (รายหัว) ซึ่งโรงเรียนต้องนําไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนในทุกสังกัด 
ให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพของผู้ปกครองในปัจจุบัน  
      (๔) การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ควรกําหนดเป็นหลักการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีศูนย์ ต้ังอยู่ เ ป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายเ งินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ ด้านเทคนิค 
ที่ทําหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ ที่ติดต้ังเสร็จแล้ว จํานวนศูนย์ละ ๑ คน รวม ๑,๘๗๙ ศูนย์ เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเกิดการจ้างงานในท้องถิ่น 
     ๑.๓.๒ การส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  
โดยการสร้างความตระหนัก รู้ เข้าใจ ให้เกิดขึ้นในครอบครัว/สังคม/ชุมชน อย่างย่ังยืน  
      (๑) การดําเนินงานโครงการป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
       (๑.๑) รัฐบาล ควรกําหนดให้การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
ในวัยรุ่นเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานความร่วมมือเพ่ือให้
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในทุกระดับได้ตระหนักถึงความสําคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบ
ที่มีต่อสังคมในวงกว้าง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลง  
       (๑.๒) กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกําหนด
นโยบายด้านการศึกษา ควรกําหนดเป็นนโยบาย เรื่อง การสอนเพศศึกษารอบด้าน ๑๖ คาบ ต่อหน่ึงภาคเรียน  
ในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และควรมีการสร้างทีมครูสอนเพศศึกษารอบด้าน 
ในระดับจังหวัดหรือพ้ืนที่เขตการศึกษา เพ่ือรองรับการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเข้มข้น และจริงจัง 
       (๑.๓) กระทรวงมหาดไทย ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม กระตุ้น และจัดการให้เกิดการแก้ไข
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ปัญหาอย่างเป็นระบบ และให้การสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในพ้ืนที่ในจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกระดับช้ัน   
      (๒) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรร่วมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปลูกฝัง 
และสร้างจิตสํานึกแก่เด็ก/เยาวชน ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
เห็นคุณค่าของการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ยกย่องคนดี และมีพ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชน 
ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นเกราะ
ป้องกันกระแสวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ได้อย่างย่ังยืน 
      (๓) การพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย  
       (๓.๑) รัฐบาล ควรมีมาตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย ๖ เดือน โดยกําหนดให้แม่ที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน 
สามารถนําใบรับรองไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานมุมนมแม่และสนับสนุน
ส่งเสริมให้ลูกจ้างในโรงงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน และประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานร้อยละ ๕๐ สามารถนําข้อมูลไปแสดงเพ่ือลดหย่อนภาษีได้ส่วนหน่ึง  
       (๓.๒) สํานักงานประกันสังคม ควรให้การสนับสนุนผู้ประกันตน 
ที่หลังคลอดสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน ได้ประสบความสําเร็จ สามารถเบิกค่าตอบแทน 
ได้ส่วนหน่ึง 
       (๓.๓) กระทรวงสาธารณสุข ควรสร้างความร่วมมือแบบ “เบญจภาคี” 
โดยเชิญหน่วยงานภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) เพ่ือสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมระยะยาวและต่อเน่ือง สร้างความตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการพัฒนาศูนย์เด็ก โดยการพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัย 
      (๔) การดําเนินการด้านงานยุติธรรมทางเลือก 
       (๔.๑) กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับชุมชน 
ในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้นําวิถีวัฒนธรรมมาใช้ในการระงับความขัดแย้งในชุมชน และควรสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในงานยุติธรรมมากย่ิงขึ้น  
       (๔.๒) กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ควรร่วมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ด้านระบบงานยุติธรรมทางเลือกให้เด็ก 
และเยาวชน โดยการจัดทําหลักสูตรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และกระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับการศึกษาทุกระดับ นอกเหนือจากการอบรมให้กับเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน/อาสาสมัครคุมประพฤติ/ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการปลูกฝังความรู้
ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมในอนาคต   
       (๔.๓) กระทรวงยุติธรรม ควรให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นศูนย์กลาง  
ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตํารวจ อัยการ ศาล เพ่ือสร้างศักยภาพ
ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทําให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน และพัฒนาไปสู่ความเข้าใจ รวมถึงการบูรณาการ  
ในการอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน  



ซ บทสรุปผู้บรหิารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 

       (๔.๔) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ควรกําหนดตัวช้ีวัดหรือค่า KPI สําหรับการนําหลักการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 
      (๕) โครงการคืนคนดีสู่สังคม  
       (๕.๑) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม และ
สภาหอการค้า ควรร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา โดยการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จําเป็น และทําการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเป็นระบบและทั่วถึง รวมทั้งผลักดันให้โครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคเอกชน   
       (๕.๒) ในด้านการเตรียมความพร้อมให้ กับเด็กและเยาวชนที่ จะ 
ออกจากกระบวนการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  สภาอุตสาหกรรม  และสภาหอการค้า 
ควรประสานการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการด้านแรงงานในแต่ละพ้ืนที่  สําหรับเสริมสร้าง
ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความเหมาะสม 
       (๕.๓) กระทรวงยุติธรรม ควรทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผู้พ้นโทษให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน  เพ่ือให้ผู้พ้นโทษสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
      (๖) โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ สํานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จึงควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมกัน บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  
      (๗) การต้ังศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมให้
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัด 
มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการทํางานร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆ เช่นให้ กศน. จังหวัด ร่วมระดมความคิด
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น  

  ๒. นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑ ด้านการเตรียมรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
     ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการในพ้ืนที่ จํานวนทั้งสิ้น 
๑๕๒ โครงการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดมูลค่าหรือคุณค่าในเรื่อง
ของระบบฐานข้อมูลสาธารณภัยที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกันและเป็นข้อมูลปัจจุบัน การประสานการดําเนินงาน
ร่วมในจัดการป้องกันและเตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่มีเอกภาพและมีความพร้อมทุกด้าน และผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ตรวจติดตามโครงการ ๖ โครงการ และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจในพ้ืนที่เพ่ือจัดการความเสี่ยง  
ทั้งน้ี ยังมีปัญหาอุปสรรคในเชิงนโยบายที่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงได้
ค้นพบและให้ข้อเสนอแนะไว้ สรุปได้ดังน้ี 
     ๒.๑.๑ ระบบฐานข้อมูลสาธารณะ ระบบเตือนภัย และเครือข่ายเตือนภัยภาค
ประชาชน  
      (๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี 
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมีนโยบายในการจัดต้ังสถานีเตือนภัยให้กับพ้ืนที่ 
ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยซ้ําซากให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือทุกจังหวัด  
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      (๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรสนับสนุน 
ให้จังหวัดมีการเตรียมการเร่ืองระบบการส่ือสารสํารองเพื่อให้หน่วยงานสามารถแจ้งเตือนสถานการณ์ภัย
ประชาชนและประสานขอรับความช่วยเหลือได้  
      (๓) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรขอข้อมูล
หลักฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ  อาทิ กรมทรัพยากรธรณี  มาดําเนินการปรับปรุงและจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนฐานข้อมูลกลางพื้นที่เสี่ยง ให้มีฐานข้อมูลเดียวกัน  
      (๔) การพัฒนาระบบการปฏิบัติการเตือนภัยและเครือข่ายเตือนภัย โดยกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวง
ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ควรมีการบูรณาการ ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับการปฏิบัติการเตือนภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น การใช้มาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการกําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนําเข้า
ข้อมูล และแนวทางในการนําเข้าข้อมูลเพ่ือการประกอบการตัดสินใจท่ีชัดเจนและเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ภัยพิบัติ   
     ๒.๑.๒ ระบบการจัดการและการเข้าถึงองค์ความรู้สาธารณะ โดยการสร้างระบบ
กลไกการป้องกันในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดภัยพิบัติซํ้าซาก และจัดทําแผนเตรียมการป้องกันภัยพิบัติ 
ทุกประเภท   
      (๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรประสานงานและบูรณาการ   
กับกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ในการบูรณะสายทาง/การปรับปรุงถนนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่จะเกิด
อุทกภัยให้มีระดับถนนที่สูงขึ้น และขยายถนนให้มีความกว้างพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทัน
เหตุการณ์ และกระทรวงมหาดไทย ควรที่จะมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนป้องกันอุทกภัยทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
      (๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ควรแจ้งแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และให้
กําหนดแผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในงบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกําหนดเป็น
ตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
     ๒.๑.๓ การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปในการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
และการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย  
      (๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรให้
ความสําคัญกับโครงการฝึกซ้อมแผนตามโครงการฯ จัดสรรงบประมาณและกําหนดให้จังหวัดมีการดําเนินการ
ตามมาตรการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงระดับตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน 
มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งรับทราบถึงการปฏิบัติทั้งของตนเองและชุมชนเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติขณะเกิดภัยพิบัติ  
      (๒) ส่วนกลาง โดยหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเร่งประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น เพ่ือให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และรู้เท่าทัน
เรื่องภัยพิบัติ สําหรับส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเตรียมการรับมือภัย
พิบัติ ควรดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง    
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      (๓) ทุกกระทรวง ควรมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยในอาคารและทําการฝึกซ้อมแผนฯ เป็นประจําทุกปี 
     ๒.๑.๔ การสร้างจิตสํานึกและความย่ังยืน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นหน่วยงานหลัก และสํานักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน ๖ จังหวัดดังกล่าว เพ่ือประเมินผลการป้องกันภัย 
จากคลื่นสึนามิ รวมทั้งการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
แผนป้องกันภัยพิบัติครอบคลุมทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
     สรุปผลการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เน้นการตรวจ
ติดตามโครงการในพ้ืนที่ที่เป็นโครงการและภารกิจของกระทรวง กลุ่มจังหวัด จังหวัด ท้องถิ่น หรือตามแผนเร่งด่วน 
วาระแห่งชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรี จํานวนทั้งสิ้น ๑๕๒ โครงการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตาม
โครงการที่ส่งเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ภายใต้ประเด็นการเตรียมการรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ  โดยหน่วยรับตรวจได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงเรียบร้อยแล้ว สําหรับราชการส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการได้มีข้อเสนอแนะ 
ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการและกลไกการป้องกันภัยพิบัติ การสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานระดับพ้ืนที่ และท้องถิ่น  
   ๒.๒ ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการเข้าร่วม
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้ประเด็น
สําคัญนโยบายการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 
๒ โครงการ คือ กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน และโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจติดตามได้  ดังน้ี 
    ๒.๒.๑ กิจกรรมการจัดการป่าชุมชน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยกรมป่าไม้ ได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
แสดงความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ อนุรักษ์ ควบคุม ดูแล และรักษา
ป่าควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากป่า และนําผลิตผลจากป่ามาใช้สอยในครัวเรือนอย่างเหมาะสม สําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถจัดต้ังได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงจึงมีข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  ดังน้ี 
      (๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ควรให้ความสําคัญกับงานโครงการท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาลประเด็นน้ีให้มากข้ึน 
เน่ืองจากสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่า และเป็นการดูแลรักษาฐาน
ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยควรมีการกําหนดเขตและจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างย่ังยืน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในด้านการป้องกัน ปราบปราม
ได้อีกทางหน่ึง รวมทั้ง ควรมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่เชิงเศรษฐกิจ 
      (๒) การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผล
สําเร็จและปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานป่าชุมชนอย่างต่อเน่ือง เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การกําหนด 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนตรงกับความต้องการของชุมชน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เกิดความ



บทสรุปผู้บรหิารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฎ 
 

คุ้มค่ากับงบประมาณ ดังน้ัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ควรให้ความสําคัญ
กับการติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานจัดการป่าชุมชนสู่สาธารณชนให้มากขึ้น 
    ๒.๒.๒ โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดประเด็นนโยบาย “การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการบริโภคสีเขียว (Green Consumption)” ซึ่งการดําเนินงานส่งเสริมการผลิต การบริการ 
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของโครงการท่ีกําหนดไว้  
โดยมีฐานข้อมูล และสื่อการเรียนรู้เก่ียวกับการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ มีการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งรณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวในการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับประชาชน และประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

  ๓. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   การตรวจติดตามแผน/โครงการ ภายใต้ประเด็นนโยบายสําคัญการสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ๕ กระทรวง มุ่งเน้นการตรวจติดตาม
แผนงาน/โครงการจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ แผนงาน/โครงการ ในประเด็นสําคัญ ๒ ด้าน  คือ ๑) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพและต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ๒) การพัฒนา การท่องเท่ียว (มิติวัฒนธรรม) 
ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้ข้อเสนอแนะในพ้ืนที่เพ่ือจัดการความเสี่ยงไว้ และได้ลงพ้ืนที่ 
เพ่ือพิจารณาติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียงที่จะทําให้โครงการบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ในรอบ Monitoring/Evaluation แล้ว 
   สําหรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เน้นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงแผนงาน/โครงการของกระทรวง (Function) ที่มี
การดําเนินการในพ้ืนที่ ตรวจติดตาม จํานวนทั้งสิ้น ๔๓ แผนงาน/โครงการ  
   จากการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทั้ง ๒ ประเด็นสําคัญดังกล่าว ของผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ได้นํา 
ผลการตรวจติดตามและข้อเสนอแนะสําหรับราชการส่วนกลางหรือระดับนโยบายมาวิเคราะห์ร่วมกัน สรุปได้ดังน้ี 
   ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทย  
    ๓.๑.๑ การพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่า โดดเด่น และแตกต่าง ของการดําเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มีข้อเสนอแนะให้กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ควรสร้างวิทยากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือที่จะสามารถบรรยายและถ่ายทอดเรื่อง 
“การวิเคราะห์งาน” และการประเมินสมรรถนะของตําแหน่งงานได้  
    ๓.๑.๒ การพัฒนาสินค้าเชิงกลยุทธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เก่ียวข้องในส่วนกลางรับไปดําเนินการ ดังน้ี 
      (๑) การพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
ส่วนกลาง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควรส่งเสริมการยกระดับการพัฒนา 
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สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม สีเขียวระดับที่ ๔ และ ระดับที่ ๕  โดยการสร้างแรงจูงใจให้สิทธิประโยชน์ 
จัดหาที่ปรึกษาเข้าให้การแนะนํา จัดสรรงบประมาณการดําเนินการให้เพียงพอสําหรับปริมาณงาน เป็นต้น  
      (๒) การบริหารจัดการลุ่ม นํ้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ควรสร้างแรงจูงใจ ด้วยการส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่สามารถรักษา
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลได้อย่างต่อเน่ือง 
    ๓.๑.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
(One Province One Ago-Industrial Product : OPOAI) ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เก่ียวข้องในส่วนกลางรับไปดําเนินการ กล่าวคือ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควรจัดทําหนังสือทําเนียบและคุณภาพของที่ปรึกษาของ
โครงการ เพ่ือให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และควร
ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือนําข้อมูล
สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละพ้ืนที่มาต่อยอดโครงการในอนาคต 
   ๓.๒ การพัฒนาการท่องเท่ียว (มิติวัฒนธรรม) 
    ๓.๒.๑ การสร้างจิตวิญญาณความเป็นไทย ในการดําเนินโครงการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Home Stay) กระทรวงวัฒนธรรมควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ เก่ียวกับความเป็นมา วิถีชีวิต 
ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน โฮมสเตย์ของแต่ละแห่ง เพ่ือส่งเสริมให้โฮมสเตย์ได้เป็นแหล่งเรียนรู้  
สืบสาน สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตไทย บนวิถีพอเพียง 
    ๓.๒.๒ การสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน จิตวิญญาณความเป็นไทย 
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต ความรู้และเข้าใจ  และจิตสํานึกและความย่ังยืน ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เก่ียวข้องในส่วนกลางรับไปดําเนินการ ดังน้ี 
      (๑) กระทรวงวัฒนธรรม ควรให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นประจําทุกปี และเพ่ิมจํานวนงบประมาณให้มากขึ้น 
เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  
      (๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบ
โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ควรบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืน เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ให้มีประสิทธิภาพนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน โดยควรทําข้อตกลง
ร่วมกัน (MOU) หรือแต่งต้ังกรรมการร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายที่เก่ียวข้อง  ในการถ่ายทอดแนวทางในการ
ดําเนินตามนโยบายและงบประมาณสู่พ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการเป็นระยะด้วย 
      (๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ควรพิจารณาหลักการ 
เหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ  และควร
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนายกระดับโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน จากระดับ ๑ – ๓  ให้อยู่ในระดับ ๔ – ๕ 
เพ่ือจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป 

  ๔. นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
   การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายใต้
ประเด็นสําคัญการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร โดยได้ตรวจติดตาม
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึงแผนงาน/โครงการของ
กระทรวง (Function) ที่บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวนทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ และผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ตรวจติดตามโครงการในระดับกระทรวง/กรม จํานวน ๙ โครงการ  
โดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้ให้ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในการ
สร้างมูลค่า/คุณค่าสินค้าที่ได้มาตรฐาน ดังน้ี 
   ๔.๑ การสร้างมูลค่า/คุณค่า สินค้าที่ได้มาตรฐาน 
    จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ พบประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการขับเคลื่อน/
ผลักดันโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ปี ๒๕๕๕ ให้ประสบผลสําเร็จ คือ ประเทศไทย
จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งส่งผลกระทบเกษตรกรไทย ในการน้ี  ผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงจึงได้มีข้อเสนอแนะ คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต้องเตรียมความพร้อม ให้เกษตรกรโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร และการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเพ่ือผลิตผลทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐานในทุกขั้นตอน และสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรไทย 
   ๔.๒ การมีตลาดรองรับที่เพียงพอ 
    จากการตรวจราชการแบบบูรณาการ พบประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการขับเคล่ือน
โครงการรับจํานําข้าวให้ประสบผลสําเร็จ คือ การระบายข้าวล่าช้า เกษตรกรไม่สามารถจํานําข้าวได้ ส่งผลต่อ
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ดังน้ัน ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงจึงได้มีข้อเสนอแนะคือ รัฐบาล ควรมอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ 
ร่วมกันจัดหาตลาดข้าวสารในต่างประเทศในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และนํามาจัดสรรเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่
ผู้ส่งออกที่สามารถหาตลาดข้าวสารในต่างประเทศได้ตามสัดส่วนการค้า และเพ่ิมช่องทางการค้าข้าวในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) อีกหน่ึงช่องทางโดยการจัดสรรข้าวสารในโครงการรับจํานํา เข้าไปจําหน่ายใน 
AFET รวมท้ังเร่งสร้างศักยภาพและจัดระบบในการค้าข้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ส่งออกและ
โรงสี ทั้งน้ี เพ่ือการเข้าถึงช่องทางและระบบจัดจําหน่าย และจัดระบบการกระจายสินค้าเกษตรรวดเร็ว
ทันเวลาไปยังผู้ขายทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาจัดทํา
แผนการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว โดยส่งเสริมให้มีการผลิตพืชอ่ืนที่มีศักยภาพทางการตลาดทดแทนการ
ผลิตข้าว รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการสหกรณ์เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมรับซื้อ และเก็บรักษาข้าวเปลือกตามโครงการ
รับจํานําเพ่ิมอีกช่องทาง 
   ๔.๓ การสร้างมาตรฐานการผลิตและความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้า 
    การดําเนินการเ พ่ือสร้างมาตรฐานและความรับผิดชอบให้เกิดกับเกษตรกร
ผู้ประกอบการ พ่อค้า ผู้บริโภค การมีมาตรการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ เช่น FTA และมีการสืบทอดการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่นของเกษตรกร โดยมีโครงการหลัก 
ในส่วนของ Function  คือ โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ปี ๒๕๕๕ (กรมประมง) 
โครงการความปลอดภัย  ด้านอาหาร ปี ๒๕๕๕ (กรมปศุสัตว์) โครงการความปลอดภัยสินค้าเกษตรและ
อาหารด้านพืช ปี ๒๕๕๕ (กรมวิชาการเกษตร) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๕ (กรมการข้าว) ที่สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการกับโครงการ 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แหล่งผลิตปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 



ฑ บทสรุปผู้บรหิารรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 

มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล อันจะส่งผลให้มีเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

  ๕. นโยบายการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ภายใต้ประเด็นนโยบายการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย พบว่า ทุกหน่วยงาน/ทุกภาคส่วน ได้มีการน้อมนําพระราชดํารัส
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจนเกิดเป็นผลสําเร็จในระดับหน่ึง 
แต่ทั้งน้ี ยังมีปัญหาที่ยังต้องได้รับการแก้ไขในด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง ตรงกัน ดังน้ัน ผู้ตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง จึงได้ให้
ข้อเสนอแนะระดับนโยบายเพ่ือให้การดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการของประเด็นดังกล่าว
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  ดังน้ี 
   ๕.๑ การสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องตรงกัน และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ตามความประสงค์ กระทรวงพลังงานจึงควรมีการดําเนินการ
แบบบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย (กรมพัฒนาชุมชน/กรมการปกครอง/กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน) ในด้าน 
    ๕.๑.๑ การประชาสัมพันธ์แนวทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 
    ๕.๑.๒ การจัดหลักสูตร การจัดทําคู่มือแบบมาตรฐานของอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ด้านพลังงานทดแทนให้เป็นแบบมาตรฐานที่ชุมชนจะสามารถนําไปผลิตเองได้ และเพ่ือเป็นการรวบรวม 
องค์ความรู้ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลได้ หรือจัดกิจกรรมสาธิตการดําเนินงานเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะให้กับเกษตรกร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไป 
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ หรือนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต เพ่ือพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  
   ๕.๒ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
    เพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีส่วนผลักดันให้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  
    ๕.๒.๑ รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
    ๕.๒.๒ โครงการท่ีมีการก่อสร้างอาคารซึ่งดําเนินการโดยที่ทําการปกครองอําเภอ 
ส่วนใหญ่ไม่มีแผนหรือแนวทางในการบริหารจัดการหลังจากโครงการแล้วเสร็จ อันเน่ืองมาจากภารกิจดังกล่าว
ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของอําเภอ ประกอบกับอําเภอมีบุคคลากรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ดังน้ัน เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ควรให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการได้มีการประสาน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพ่ือมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ และสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการ 
    ๕.๒.๓ ในเร่ืองการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าระดับหมู่บ้านและชุมชน ยังมีปัญหาด้าน 
ข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
เพ่ือดําเนินการซื้อขายพลังงานไฟฟ้ากับ กฟภ. ดังน้ัน ควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพิจารณายกเว้น
หรือแก้ไขข้อกฎหมาย/พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่น 
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ที่ผลิตพลังงานทดแทน สามารถรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และในส่วนของการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก 
พบว่า มีปัญหาในเร่ืองงบประมาณในการซ่อมบํารุงรักษายังมีน้อย อาจส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโครงการฯ ได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่จะต้องทําการซ่อมแซมบํารุงรักษาเร่งด่วน ดังน้ัน ควรให้
กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกันเงินส่วนหน่ึง คือ ร้อยละ ๓๐ ของรายได้จากการ 
ขายไฟฟ้าที่จะต้องนําส่งกระทรวงการคลังเพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุนตามระเบียบกระทรวงการคลัง สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉิน 
   ๕.๓. การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าใจในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต  
    ๕.๓.๑ รัฐบาลควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างต่อเน่ือง
และเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  
    ๕.๓..๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับพลังงานทดแทน และส่งเสริม 
ให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง จริงจัง เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีราคา
แพงมาก นอกจากน้ี ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และให้สํานักงานพลังงาน
จังหวัดประสานหน่วยงานเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพ่ือเพ่ิมช่องทางจําหน่ายให้กับชุมชนด้วย  
    ๕.๓.๓ ในเรื่องการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  
พบปัญหาการลงทุนในระบบผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง จึงทําให้ขาดแรงจูงใจสําหรับเกษตรกรที่มี 
เงินลงทุนจํากัด ดังน้ัน รัฐบาล ควรมีการสนับสนุนโดยใช้กลไกด้านการเงินอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การร่วมมือกับ
สถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าสําหรับการลงทุนเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ 
เป็นพลังงานทดแทน รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าใจ ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต อีกทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่ให้
ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมากย่ิงขึ้น 
   ๕.๔. การสร้างจิตสํานึกตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๕.๔.๑ โครงการลานบุญ ลานปัญญา เป็นโครงการหน่ึงที่จะช่วยสนับสนุนให้สังคม
มีการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ นําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา และพิธีกรรมทางศาสนา มาเป็นหลัก
ในการประพฤติตนเพ่ือให้เกิดปัญญา มีการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล เกิดภูมิคุ้มกันตนเอง ที่ส่งผลต่อการ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และเป็นการขยายโอกาส ควรให้กระทรวงวัฒนธรรมประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน กปร. ฯลฯ เพ่ือบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการลานบุญ 
ลานปัญญา โดยร่วมกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ครอบคลุมใน ๓ 
องค์ประกอบ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
    ๕.๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนระดับชาติ โดยให้ความสําคัญต่อการจัดทําแผนงาน/
โครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยการยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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  ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ในมิติของการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Specific Area)  เรื่อง “การติดตาม 
การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔” มีผลการ
ดําเนินงานสรุปได้  ดังนี้ 
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการเร่งรัดติดตาม
การให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการจัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย  จํานวน ๑๘ แห่ง  เป็นที่ปรึกษาเพ่ือติดตามประเมินผล
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสําคัญต่อการป้องกันปัญหาอุทกภัย จํานวน ๖๐๑ โครงการ  ในพ้ืนที่ 
๔๐ จังหวัด  และกําหนดให้มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการทุก ๑๕ วัน  รวม ๑๐ ครั้ง  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๕   
  เมื่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการจาก 
ที่ปรึกษาฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะส่งรายงานผลฯ ให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   
และผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดติดตามการดําเนินโครงการฯ ต่อไป  
พร้อมทั้งนํารายงานผลฯ ของที่ปรึกษา และรายงานผลการเร่งรัดติดตามโครงการของผู้ตรวจราชการสํานัก-
นายกรัฐมนตรี บันทึกเข้าสู่ระบบ PMOCFLOOD  ซึ่งเป็นระบบติดตามผลการดําเนินโครงการป้องกันปัญหา
อุทกภัยของผู้บริหารระดับสูง โดยจากการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลโครงการ ผู้ตรวจราชการสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และที่ปรึกษา ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังน้ี   
  (๑) ด้านการบริหารจัดการ 

 (๑.๑) การดําเนินโครงการขุดลอกแหล่งนํ้าในบางพ้ืนที่มีลักษณะที่อาจทําให้การป้องกันปัญหา
อุทกภัยไม่ได้ผลเท่าที่ควร  หน่วยงานเจ้าของโครงการควรกําหนดวิธีการบริหารจัดการดินที่ขุดขึ้นมาให้
ชัดเจนว่าจะให้ผู้รับจ้างดําเนินการอย่างไร  โดยในช้ันต้น ควรเร่งรัดให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วยยึดหน้าดิน
ไว้ก่อน  เพ่ือมิให้ดินถูกกัดเซาะลงไปทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขินอีก  

 (๑.๒) การวางแผนโครงการทั้งด้านเทคนิค และการบริหารจัดการโครงการอย่างรอบคอบ    
จะทําให้ผลการดําเนินโครงการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าได้ดีย่ิงขึ้น 

 (๑.๓) การส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ของโครงการที่มีพ้ืนที่ดําเนินโครงการหลายจุด ควรกําหนดให้
ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ในจุดที่จะใช้งานจริง  ไม่ควรกําหนดจุดส่งมอบกลาง  เน่ืองจากจะเป็นภาระใน
การขนย้ายภายหลังการตรวจรับงาน 

 (๑.๔) หน่วยงานเจ้าของโครงการควรศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ    
ที่ผ่านมา  เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับการดําเนินโครงการต่อไปในอนาคต 

 (๑.๕) ควรมีการรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ  จัดทําเป็นแนวทางการบริหารจัดการโครงการเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นคู่มือปฏิบัติ
ต่อไป 

 (๑.๖) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านวิศวกรรม  โดยในระยะ
เร่งด่วนควรเน้นไปที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้มีการออกแบบก่อสร้างฝาย/เหมือง/
ประตูนํ้า ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สําหรับการบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
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(๒) ด้านผลลัพธ์/ผลกระทบ 
 (๒.๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการควรให้ความสําคัญในการแก้ไขผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการที่เกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ดําเนินโครงการ   ทั้งในช่วงระหว่างดําเนินโครงการ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จ   

 (๒.๒) ควรกําชับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องควบคุมดูแลพ้ืนที่
โครงการและพื้นที่ที่จําเป็นต้องใช้ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยมิให้ถูกบุกรุก  รวมถึงการ
ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(๓) ด้านอ่ืนๆ 
 (๓.๑) รายช่ือโครงการที่ได้รับจากสํานักงบประมาณและใช้เป็นฐานข้อมูลในการเร่งรัดติดตาม

การดําเนินโครงการ กับข้อมูลโครงการของระบบ PMOCFLOOD ซึ่งเป็นไปตามรหัส GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง มีรายการโครงการไม่ตรงกัน  จึงอาจส่งผลให้การเร่งรัดติดตามการดําเนินโครงการดําเนินการ
ได้ไม่ครบถ้วน 

 (๓.๒) จากปัญหาของระบบ PMOCFLOOD  ที่จังหวัดไม่สามารถมองเห็นข้อมูลโครงการที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ซึ่งไปต้ังเบิกจ่ายงบประมาณในจังหวัดอ่ืนได้  เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ไม่อาจติดตามดูแลการดําเนินโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยในจังหวัดได้อย่างทั่วถึง  จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ผู้รับผิดชอบดูแลระบบ PMOCFLOOD ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบ PMOCFLOOD  ให้
ทุกจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลทุกโครงการที่ดําเนินการในพ้ืนที่ตนเองได้   

 (๓.๓) จากกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บค่าระวางอุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ ที่เข้า
ไปดําเนินการในพ้ืนที่ของการรถไฟฯ  เห็นควรแจ้งให้กระทรวงคมนาคมกํากับดูแลให้หน่วยงาน 
ในสังกัด ให้ความร่วมมือในการดําเนินโครงการของรัฐบาล  โดยการอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่ช่ัวคราวโดย 
งดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

 (๓.๔) สําหรับปัญหาที่พบว่ามีตอม่อสะพานที่ไม่ได้ใช้การแล้ว และเศษวัสดุก่อสร้าง ทิ้งไว้ในลํา
คลองเป็นจํานวนมาก  ทําให้กีดขวางทางนํ้า  เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 
ที่พาดผ่านแม่นํ้า ลําคลอง และแหล่งนํ้าอ่ืนๆ  กําหนดเง่ือนไขให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ดําเนินการจัดเก็บเศษ
วัสดุก่อสร้างออกจากแม่นํ้า ลําคลอง และแหล่งนํ้าให้หมด ภายหลังจากที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
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Executive Summary 
Annual Integrated Public Service Inspection Report: 

Fiscal Year, 2012 

 
 The integrated public service inspection (Integrated inspection) of the fiscal 
year 2012 is the cooperative inspection between the Inspectors-General of the Prime 
Minister’s Office and the Inspectors-General of the 17 ministries according to the 
Office of the Prime Minister’s statement No. 19/2012, dated January 16, 2012. This 
integrated inspection focus on 5 major policies (issues) which are defined to 
accomplish in implementation, composed of, Social Development and Quality of Life, 
Creative Economy Development, Restoration of Natural Resources and Environment, 
Value–Added Creation of Agricultural Products and Supporting of Sufficient Economy 
Philosophy. 
 The Inspection of the Inspectors-General from ministries will be focus on 
monitoring and evaluation of risks and risk managements in Good Governance 
Principles of the project responsible authorities in the areas, suggesting the 
additional risk management in case of their risk managements are not sufficient to 
employ. In order that, the ministerial projects under the above five key issues that 
be inspected, have success results with the Good Governance Principles and make 
the people beneficiary or the project stakeholders trust in. 
 The Inspectors-General of the Prime Minister’s Office is also integrated 
inspection under the above five key issues, emphasizing on co-sharing inspection areas 
with Ministerial Inspectors-General, especially in, Social Development and Quality of Life 
Policy (Drug Problems) and Restoration of Natural Resources and Environment Policy 
(Disaster and The Environment Control). The purposes are to encourage  
co-operation between local authorities by Inspectors-General’s Policy Suggestion in one 
main project of policy that can be associated to the adding value for other projects or 
other authorities that have mission/activities related issues to contribute to the 
accomplishment of the same policy margin. 
 For the Monitoring of Special Cases in Specific Area, the urgent solving from 
the concerned Ministerial Inspectors-General and Inspector General of the Prime 
Minister’s Office, “An assistance, restoration and rehabilitation of the affected people 
from 2011 Thailand flood” has been determined in the year 2012. 

 The integrated inspection result in the Five Major Policy Issues, year 
2012, of Ministerial Inspectors-General and The Inspector General of the 
Prime Minister’s Office, are summarized as follows: 

 1. Social Development and Quality of Life 
  1.1 Drug Problems (Narcotics) 
   Monitoring of the Ministerial Inspectors-General and The Inspector 
General of the Prime Minister’s Office is an intensive integration to activate the 
integrated co-operation between responsible authorities and other all-level authorities, 
function, area and local They  are co-operation between responsible and concerned 



B Executive Summary 2012 
 

authorities in preventing and resolving drug problems contribute to the target in social 
peace and the drug epidemic decreased. 
   Drug Control Process is power by the strategic plan of Kingdom's 
Unity for Victory over Drugs Strategy the year 2555, that have 7 Plans,  
4 Adjustments, 3 Principles, and 6 Priorities. All concerned authorities, in which, 
the Office of the Narcotics control Board is the main, employ these key strategies to 
integrate drug control.  
   The Result of co-sharing inspection in the areas of the Ministerial 
Inspectors-General and the Inspector General of the Prime Minister’s Office in the 
implementations of Kingdom's Unity for Victory over Drugs Strategy and of the local 
authorities.  It can be showed that the strategy implementation of all concerned 
authorities has conducted by setting the integrated procedure both of the policy and the 
area for drug control, and, setting the above 7 plans target clearly. Although, most of 
the responsible authorities could carry out in accordance with the specified target, the 
drugs or narcotic is still epidemic in Thai Society, especially, in school, many of at-risk 
youth, which still need to be monitored, surveillance and immunization from drugs.  
   Problem and Policy Suggestions in this policy implementation, in which  
Ministerial Inspectors-General and the Inspector General of the Prime Minister’s Office 
have been detected and provided  all concerned authorities to co-operation integrated, 
are as follows : 
   1.1.1 Drugs Prevention 
    (1) Drugs Database System 
     Department of Corrections should co-operate with the 
Office of the Narcotics Control Board to modify a Probate Drugs Prisoners 
Database System for monitoring their behavior, especially, the addicts in the risk group 
that will be the drugs kingpins. It will be one of the technic for stopping drugs epidemic. 
    (2) Integrated Drugs Immunization 
     (2.1) The Ministry of Education should set D.A.R.E. 
(Drug  Abuse Resistance  Education) Officer Program into the education course, and 
encourage them to participate any activities in schools. Moreover, they should determine 
to have the drugs subject matter in the courses of all classes. 
     (2.2) The Office of the Narcotics Control Board 
(ONCDB) should support the budget on D.A.R.E. Project suiting for the area needs, 
because it is an effective drug epidemic inhibiter in school and community. Moreover, 
they should support the other voluntary government officer, such as, militia, teachers, for 
extending drug protection in school network to cover in more areas. 
     (2.3) The National Command Center for Drugs 
Elimination (NCCDE) should determine the roles for the concerned authorities to 
integrated co-sharing in creating a drug immunity in the province. Such as, Provincial 
Office for Local Administration coordinate with the community leaders and local 
administration to participate in the community‘s drug problem protect promotion. 
Provincial Industry Office coordinates with the entrepreneurs running Drug Free 
Workplace Project. 
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     (2.4) The Ministry of Education should determine the  
structure of Provincial  Secondary Educational Service Area Office, in order to 
conduct the operational guideline be in the line with the practice guideline in each 
province, that the strategic plan implementation will be more efficiently. 
    (3) To improve the work environment, contributing to 
drug prevention 
     (3.1) The Department of Labour Protection and 
Welfare, Ministry of Labour should set the Drug Free Workplace Project period around  
2 – 3 years and specify in the project certificate. The authorities can investigate 
thoroughly and systematically and the entrepreneurs will provide standard treatment as 
the Drug Free Workplace continuously. 
     (3.2) The Office of the Narcotics Control Board, 
Ministry of Labour and all concerned authorities  should have a consultation together to 
set the clearly law for the employer join in campaign preventing and resolving drugs 
problems in factory. Otherwise, they should give the reward or the privilege to the 
entrepreneurs for running this project and evolution criteria in order to motivate and 
encourage more entrepreneurs to participate in this project, such as, tax reduction for the 
expenditures or reduction of social security subsidy as a special case 
   1.1.2 Drug Rehabilitation 
    (1) Drugs Rehabilitation Database System Development  
     (1.1) For setting the target consistent with the situation or 
the local area fact, the Office of the Narcotics Control Board should follow up 
report from Database System and review  the operational target of strategic plan every  
3 or 6 months. In addition, Province Authorities should be involved in problems and 
local area fact analysis.  
     (1.2) The National Command Center for Drugs 
Elimination (NCCDE) should determine the policy on psychosocial treatment in 
medium and small schools, which have small number of students and teachers. They 
can do the treatment, specifically on, student. 
     (1.3) The Office of the Narcotics Control Board  
should  be the main responsible authority to propose the budget and, assign the Ministry 
of Health to do budget disbursement as a whole without being charged in the area. 
    (2) Design a Creative Campaign Technic for No try / 
No repeat to abuse drug 
     (2.1) The Office of the Narcotics Control Board , 
Ministry of Public Health and, Ministry of Education should set the clearly 
approaches and rules for not writing drug behavior in the student record  and no public 
for the student and school related to drugs problems. 
     (2.2) The Government, should emphasize on the 
religious institutions as, Temples, Mosque, or, Dharma Retreat in the area to resolve 
drugs problems. The Priest of the Religious can be the one, who can control the drug 
addicts, in particular of the drugs prevention, which now operate in bordered southern 
provinces. 
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    (3) The Office of the Narcotics Control Board should 
monitor and evaluate the therapy camp or treatment activities, such as, the activities 
accomplishment, the percentage of no repeat drug user, relationship of therapy for 
rehabilitation are more in  group, or, trends of development from the rehabilitation 
therapy to be the drug traffickers. 
   1.1.3 The Drugs Suppression 
    (1) Law Enforcement Punishes the Drugs Offenders. 
     (1.1) The Government should suppress the drug 
offenders or the involved person more severely and strictly in, both law enforcement and 
law amendment to increase the penalty for the aforementioned. For the government 
officers who involve drugs, they should be punished with more penalties. At the same 
time, the government should more seriously funding to build morale among the officers. 
     (1.2) The National Command Center for Drugs 
Elimination (NCCDE), for more protection of youths, they should adjust the penalties 
for drug traffickers who do the child abuse in drug trading, not to decrease penalty or 
requesting for royal pardon but higher punishment than regular punishment. 
    (2) Development of Witnesses and Spy Protection, the 
Office of the Narcotics Control Board and all concerned authorities should have 
a consultation together to set the approaches for protecting the person who co-operates 
with the government and the responsible authorities to be safer in their lives and 
properties and should have incentives the measures for the whistle blower. 

  1.2. Land Management for Agriculture 
   In the social development and quality of life, Land Management for 
Agriculture, are be monitored by the Inspectors-General from Ministry of Interior and 
Ministry of Finance in 4 Projects. All of these are the projects that assist in managing 
the land for agriculture effectively, fairly, reducing inequality in land use and natural 
resources, also effecting in national security and the value–added of the land. 
   The results of monitoring those projects showed that there were some 
problems or risks in various issue which the Inspectors-General suggested the responsible 
authorities in the area to manage them. They should clearly clarify the implementation 
for returning the state-owned property to the local administration and the government 
agencies, which possess land, or use the land, and contact with or have some 
recommendations to the center of the un-cooperated local government agencies. They 
should altogether in clearly clarify the implementation and creating network the 
community.  
   Even though, in those projects, the Inspectors-General have suggested 
the concerned authorities to manage the risks or problems, in sum, the management of 
Land  for agriculture in Thailand still has inequalities and no distribution of land right. 
The government should intensely stimulate the implementation of the responsible 
authorities, the people can use the land fairly and sustainable. 
   Policy Suggestions to activate the value-added for management of land 
for agriculture can be summarized as follows: 
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   1.2.1 Land Management for Agriculture Database System 
    The Ministry of Interior should proceed as follows: 
    (1) To write the agreement as memorandum of understanding 
(MoU) with concerned authorities, as, the Ministry of Finance, the Ministry of Natural 
Resources and Environment for sharing data in the database system. 
    (2) To create land as a whole around the country using 
database system. 
   1.2.2 The Implementations should follow on plan for fairness 
in society. 
    The Ministry of Interior should be major responsible authority 
in co-ordination between all concerned authorities to review and revise their regulations, 
such as, regulations on land using and tenure, land leasing management, land tax 
collection, for equality. The land right document is updated, in order to, manage the 
types of land clearly and no conflicts of laws. 

  1.3 The Quality of Children and Youth Life Development 
   In the social development and quality of life, the Quality of Children and 
Youth Life Development, are monitored by Inspectors-General from 6 Ministries in 11 
projects to manage the risk by the good governance principles, which is an obstacle to 
the accomplishment of this policy. The result of monitoring of Inspectors-General of the 
Prime Minister’s Office and the Inspectors-General of the Concerned Ministries show that, 
the Quality of Children and Youth Life Development Policy implementation still have 
problems and limitations. They still have problems in the learning processes of children 
and youth, the Prevention of Unplanned Teenage Pregnancy (stop teen mom), and, 
Youth lack of awareness in Thai cultural heritage. The Inspectors-General have agreed 
that all government agencies, private and public sector should focus on developing 
qualified and tough human resources in 3 parts: body, mind and brain by supporting a 
project to foster more development on quality of human resources for greater age range. 
They will be a major force of the country development in the forefront of Asia. The 
Inspectors-general also have the policy suggestion as follows: 
   1.3.1 The Directions of learning process development of 
children and youth, the intellectual skills 
    (1) The Students Using a Tablet PC 
     (1.1) The Ministry of Education should accelerate 
training teachers in a Tablet PC Using Skill. A Tablet PC will be a worth kits. Besides, 
they should allocate a Tablet PC properly to the schools across the country, so that 
the schools can manage them effectively and efficiently.  
     (1.2) The Ministry of Information and Communication 
Technology of Thailand and Telephone Organization of Thailand Plc. (TOT) 
should check the signal and expand the network cover all schools before tablets 
distributing to the schools. The Tablet PC can be performed efficiently and meet the 
defined target. 
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    (2) Preparing for ASEAN Community, the Ministry of 
Education should promote training Thai teachers to teach English language and 
establishing a systematic and standardized foreign teacher’s employment procedure.  
    (3) Supporting the Cost of Education, the Ministry of 
Education should accelerate the budget allocation to be in time before the semester 
begins. Moreover, they should assign the central authority to estimate the subsidies 
(per head), that the schools will use for utilities cost, which increasing every year, 
academic activities cost, text books cost , and school uniforms cost  in consistency with 
the parent’s cost of living. 
    (4) The establishment the Community ICT Learning Centre ,or 
Thai Telecentre, should set the principles for local authorities, where telecentre located, 
will be responsible for the payroll of technician staff in their telecentre, one technician 
staff in one telecentre (1,879 centers), that will be telecentre management continuously 
and will be a local employment. 
   1.3.2 Promoting the Development of Children and Youth to 
be the Quality Citizen by creating awareness and understanding of the 
family/society/community sustainable 
    (1) Implementation of the Prevention of Unplanned 
Teenage Pregnancy (stop teen mom) 
     (1.1) The government, should assign the Prevention of 
Unplanned Teenage Pregnancy (stop teen mom) to be the national agenda. Moreover, 
they should assign the Ministry of Health to be the major responsible authority 
in collaboration, to provide all relevant sectors at all levels, aware of the importance and 
seriousness of that problems and the impact on the wider society and encourage the 
participation of clear guidelines to prevent and resolve that problems less severely. 
     (1.2) The Ministry of Education, education policy maker, 
should determine the policy about teaching comprehensive sex education in 16 periods 
per semester for the grade 6th of elementary school level and the grade 3 of secondary 
school level. They should set the teacher team for teaching the comprehensive sex 
education in the provincial level or education zone to support teaching that education 
intensely and seriously. 
     (1.3) The Ministry of Interior should assign the local 
authorities, to participate in promoting, activating and managing in resolving problems 
systematically. They should also support the budget in teaching the comprehensive sex 
education in every class level in schools in all area, continuously. 
    (2) The Ministry of Education, the Ministry of Culture, 
the Ministry of Health and the Ministry of Social Development and Human 
Security should coordinate to set the approaches to cultivate and to create the 
awareness of Thai culture, Thai indigenous knowledge in the child/youth, and the value 
of education. They should create knowledge-based society, reading lover habit, and 
admiring the good people. In addition, they should provide the place for the children 
and youths to demonstrate their ability to preserve the Thai heritages, Thai traditions 
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and folk culture to be the shield to protect inappropriate culture trend and to prevent 
and resolve the Prevention of Unplanned Teenage Pregnancy sustainable. 
    (3) Early Childhood Brain Development  
     (3.1) The government should have a measure to promote, 
the breastfeeding for babies at least 6 months after birth. This measure should define as 
a mother who success in that breastfeeding can certificate to the tax deduction. All in the 
establishments that, can success in doing the breastfeeding private rooms or promoting 
that breastfeeding with their female employee in the 50 percent rate, can certificate to 
the tax deduction, either. 
     (3.2) The Social Security Office should support the 
insured person, who success in that breastfeeding, in drawing some compensation. 
     (3.3) The Ministry of Health should have a co-operation 
as, “Five sectors”, by inviting local authorities to participate with public sector, academic 
sector, private sector and Non-government organization (NGOs) to create social 
movement in a long-term and continuous. They also should create the awareness on 
the importance of development child center through potential development in preceptor 
ship and the stakeholders to encourage the children development suitable to their age. 
    (4) Implement of Alternative Dispute Resolutions (ADRs) 
     (4.1) The Ministry of Justice and the Ministry of 
Education by the Office of the Non-Formal and Informal Education should 
participate in educating the local community with promoting to use culture way in 
suspending community conflict. Moreover, they should encourage local authorities to 
play more roles in justice. 
     (4.2) The Ministry of Justice by the Rights and 
Liberties Protection Department should co-operate with the academic in 
supporting to instill the Alternative Dispute Resolutions knowledge to children and youths. 
They should provide the curriculum about promoting public participation, suspending 
conflict and Alternative Dispute Resolutions in all educational level, apart from, training 
for the justice community network/probation volunteer/community leaders and all 
concerned officer to instill knowledge to children and youth who is the one foundation for 
society development in the future. 
     (4.3) The Ministry of Justice should assign Community 
Justice Center to be the central unit in relation with the agencies in the justice, such as, 
polices, prosecutors, court of justice, in building capacity of Community Justice Center. It 
will be a cause of cooperation, and develop to be the understanding and Integration of 
justice for the people. 
     (4.4) The Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC) should set the principles of mediation on dispute and the 
Alternative Dispute Resolutions (ADRs) as the Key Performance Indicator (KPI) in the 
operations  of various authorities in order to  foster more use mediation and alternative 
justice. 
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    (5) New Life Project 
     (5.1) The Ministry of Justice, the Ministry of Labour, 
the Federation of Thai Industries and The Thai Chamber of Commerce should 
co-operate in resolving problems by providing the necessary information, public this 
project thoroughly and systematically. In addition, they should stimulate this project to 
be the corporate social responsibly activities of the private sector. 
     (5.2) In preparation for the acquit children and youths, 
the Ministry of Justice, the Ministry of Labour, the Federation of Thai 
Industries and Thai Chamber of Commerce should  coordinate  in determining 
labor need in each area for enhancing the kind of appropriate professional skill to 
children and youths. 
     (5.3) The Ministry of Justice should write the agreement 
as memorandum of understanding (MoU) with the Ministry of Labour in developing 
professional training courses for former inmates in accordance with the demand of the 
labour market so that the former inmates can become the entrepreneur. 
    (6) Thai Youth Empower To Effort National Development. 
The Office of welfare Promotion and Protection and Empowerment of 
Vulnerable Groups, the Ministry of Social Development and Human 
Security should create awareness and common understanding and integrative 
operations with local authorities and all sectors. 
    (7) The vocational training center for the community, 
the Ministry of Education should promote the Office of the Non Formal 
Education and Informal Education and educational local authorities to take 
the role as the network coordination center working with other Ministries. In 
examples, should encourage the provincial non-formal education office co-sharing 
discussion for setting up the community development plan. 

 2.  Restoration of Natural Resources and Environment 
  2.1 Disaster and the Environment Preparedness   
   In this sub policy, The Inspectors-General of the Prime Minister’s Office 
monitored 352 projects in the area and provided the suggestions to the responsible 
authorities in the area to create values in the updated single disaster database and in 
the unity available disaster protection and preparation cooperation. The Inspectors-
General of the Ministers monitored 6 projects and suggested to the audited agencies in 
the area to manage the risk. However, there were some policy problems, which both 
the Inspectors-General of the Prime Minister’s Office and concerned Ministries detected 
and suggested, summarized as follows: 
   2.1.1 Public Database System, Disaster Warning System and 
Public Warning Network 
    (1) Ministry of Natural resources and Environment, the 
Department of Mineral Resources, and the Ministry of Information and 
Communication Technology should have a policy in setting the disaster warning 
station in the risk areas or in flood bed cover all area in every province. 
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    (2) The Ministry of Information and Communication 
Technology should support the province to prepare the secondary communication 
system for nonfictions alert or assistance. 
    (3) The Department of Disaster Prevention and Mitigation, 
Ministry of Interior, should co-operate with other concerned authorities, such as, 
Department of Mineral Resources, for sharing their own database about each area 
or risk area each other. 
    (4) Development of the Disaster Warning Operating System and 
Disaster Warning Network, the Department of Disaster Prevention and Mitigation 
, Ministry of Interior, the Department of Mineral Resources and Department of 
Water Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, the Royal 
Irrigation Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives should co-sharing the 
disaster warning operations decision support information system technic. That is sharing 
database in Unicode, assigning the responsible data entry, and, setting entry approaches 
for the decision support data clearly and appropriately in disaster situation. 
   2.1.2 Public Knowledge Management System, by creating 
prevention procedure in risk areas and repeat areas in disaster and set the 
prevention plan for disasters in all types  
    (1) The Department of Disaster Prevention and Mitigation 
should coordinate and integrate with Department of Highways or Department Of Rural 
Roads in elevating roads or highways in the risk flooding areas higher. Moreover, they 
should expand road width to be enough for helping the flood victims in time. Additionally, 
Ministry of Interior should assign every province to set both short-term plan and  
long–term plan of flood prevention as the framework of operations in disaster period. 
    (2) The Department of Local Administration, Ministry of 
Interior should explain to the local authorities about the important of the Disaster 
Preparedness Plan Exercises, and should ask them including that plan in their annual 
budget as well as setting as their indicators in order to be the operational motivation. 
   2.1.3 Understanding the term and the exercises of the disaster 
plan to the public  
    (1) The Disaster Prevention and Mitigation Department, 
Ministry of Interior, should focus on the exercises, and, should allocate the exercises 
budget for the provinces, assign them to implement the disaster plan to all local 
authorities in the province, continually. Moreover, they should ask the provinces to have 
the public relation, knowledge and understanding with all local communities in realizing 
the Damage in life and property, to know the Practices of them and local communities 
as disasters. 
    (2) Central government agencies, as, the Ministry of 
Interior, the Ministry of Information and Communication Technology, the 
Ministry of Natural Resources and Environment should accelerate public relations 
on unexpected disaster situation occur in the area, people in the areas will be 
awareness and seeing through the disasters. Moreover, all concerned authorities in 
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Disaster and the Environment Preparedness should implement the projects seriously 
and continuously. 
    (3) All ministries should assign their departments both in 
central and in local to set the prevention and building safety plan and exercise annually. 
   2.1.4 Awareness and Sustainability, the Department of Disaster 
Prevention and Mitigation, Ministry of Interior as the main authority and the 
Office of National Disaster Prevention as the supportive authority should have a 
conference with 6 provincial governors. There are Phuket, Krabi, Phangnga, Ranong, 
Trang, and Satun and all concerned authorities in these provinces, in which, to evaluate 
the prevention of tsunami disaster and the prevention preparation of a new unexpected 
occur disaster for improving the disaster plan in all kind to be more efficiency. 
   In sum, Integrated Inspection in Disaster and the Environment 
Preparedness, the Inspectors-General of the Prime Minister’s Office, emphasized on 152 
projects in the area which are the projects of ministries, provincial cluster, provinces, local 
or in the emergency plan, national agenda or in the cabinet synopsis. Inspectors-General 
of 5 Ministries inspected in their 6 projects. All audited authorities have already 
implemented the suggestions of the Inspectors-General. The Inspectors-General also 
suggested the central authorities should coordinate with Province and Local Authorities to 
solve the problem of Database System, Disasters Management Systems and Procedure, 
Awareness and Sustainability. 

  2.2 The Intrusion and Destruction of Natural Resources 
   In this sub policy, the Inspectors-General of the Ministry of Natural 
Resources and Environment inspected 2 Projects that are, the Activities of Community 
Forest Management and Project of Promoting the Environment-Friendly Production 
Services and Consumptions can be summarized as follows: 
   2.2.1 The Activities of Community Forest Management  
    The Royal Forest Department, Ministry of Natural Resources and 
Environment begin the activities of community forest management since the year 2005 
by affording the opportunity for the community to participate in the management of the 
forest resources, control and conservation of the forest together with utilization and to 
use the products of the forest properly. These activities in the fiscal year 2012, can meet 
the target. The Inspectors-General both of Prime Minister’s Office and the Concerned 
Ministries provided the policy suggestions as follows: 
    (1) Promoting and supporting the local communities’ participation 
in conservation, restoration, and utilization the forest appropriately. The Ministry of 
Natural Resources and Environment and the Royal Forest Department should 
emphasize on these projects, because they can solve the intrusion and destruction 
problems, increase and maintain the forest resources and biodiversity. They should  
co-share with the local communities to demarcate and manage the forest areas. People 
can live with the forest sustainable that will help to create positive image in Prevention 
and Suppression. Moreover, they should develop local knowledge and biodiversity, which 
will lead to economics aspect. 
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    (2) Monitoring and analysis of success and risk factors of these 
activities Continually, that will be the important thing for these Activities Approach meet 
community’s needs and value for budget, the Ministry of Natural Resource and 
Environment and the Royal Forest Department should focus on more monitoring 
and public contribution of activities.  
   2.2.2 Project of Promoting the Environment-Friendly (Eco-
Friendly) Production Services and Consumptions, the Department of Environment 
Quality Promotion determined “Eco-Friendly and Green Consumption” policy. The 
Promotion in Environment-Friendly Production Services and Consumptions is success and 
meets their goals. They run this project by using Eco-Friendly database, e learning about 
Eco-Friendly Production Services and Consumptions in their website and other Promoting 
Medias. This project has the campaign to build awareness and to encourage eco-friendly 
consumption, as a result, Public will be more awareness in using the natural resource 
effectively and have more eco-friendly consumption behavior. 

 3. Creative Economy Development  
  In this policy, the Inspectors-General of 5 Ministries focus on monitoring 10 
plans/projects in two key issues: a Future Development of Thailand Creative 
Industry and Services, monitored by the Inspectors-General of the Ministry of Labour 
and the Inspectors-General of the Ministry of Industry. Another, Tourism Development 
(Cultural Dimension) monitored by the Inspectors-General from 3 Ministries: Ministry 
of Tourism and Sports, Ministry of Transport, and Ministry of Culture. They suggested the 
local authorities to manage their risks. They did the site visit in the area in the 
monitoring/evaluation round to monitor and evaluate risk management that make their 
projects accomplish in both output and outcome of their targets. 
  The Inspectors-General of the Prime Minister’s Office focus monitoring 
plans/projects under provincial development plan for the fiscal year 2012 including 
plans/projects of the ministries which operated in the monitored area total 43 
plans/projects. 
  The Policy Suggestions of this policy can be summarized as follows: 
  3.1 A Future Development of Thailand Creative Industry and 
Services 
   3.1.1 Developing to be value added, Outstanding and Uniqueness, in 
the Activities of Promoting and Supporting the business operator to have a skill-training 
course for their employee according to the Skill Development Promotion Act B.E. 2545 
(A.D. 2002). The Inspectors-General of Ministry of Labour has suggested the 
Department of Skill Development, that they should develop the training instructors 
in the business operator to have cognition in the business in order to deliver “Job 
analysis” and Job competencies to the trainee. 
   3.1.2 Strategic product development, the Inspectors-General of the 
Ministry of Industry has the suggestions for the concerned and responsible agencies 
as follows: 
    (1) Entrepreneurs Development to Green Industry, the 
Department of Industrial Works under the Ministry of Industry should promote the 
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improvement of the entrepreneurs’ development to Green Industry in level 4 and level 
5, by creating motivation, such as, giving the benefit for their entrepreneurs. They 
should allocate budget to meet the workload and should provide consultants to advise 
entrepreneurs to improve the green industry to level 4 and level 5. 
    (2) Watershed management and Environmental Good 
Governance, Ministry of Industry should motivate by giving the benefits to the 
entrepreneurs who can maintain in the environmental good governance rules continually. 
   3.1.3 One Province One Agro-Industrial Product: OPOA, 
Ministry of Industry suggested the concerned and responsible central agencies, Office 
of the Permanent Secretary of the Ministry of Industry, should prepare a 
directory and qualification of the project consultants for Provincial Industry Office, they 
will use it for selecting the entrepreneurs. They should allow all Provincial Industry 
Office participate in considering projects in each area, they can use the entrepreneurs 
data to further the projects in the future. 

  3.2 Tourism Development (Cultural Dimension) 
   3.2.1 Homestay, Ministry of Tourism and Sports suggested that 
Ministry of Culture should have a knowledge management about backgrounds, 
lifestyle and community products of each homestay in order to promote the homestay 
to become Thai Culture and Tradition learning center based on sufficiency. 
   3.2.2 Thai Culture and Relationship Community Project, the 
Inspectors-General both of the Prime Minister’s Office and the Ministry of Culture 
suggested the responsible and concerned central government agencies to implement 
as follows: 
    (1) The Ministry of Culture should focus on Thai tradition 
conservation by allocate budget on an annual basis and increase more budget for 
activities of Thai tradition conservation to be forever. 
    (2) The Ministry of Culture, by Office of the National 
Culture Commission, as the responsible agencies of this project, should integrate  
co-operate with other government agencies to implement these projects to be 
effectively contribute to the strengthening of sustainable communities. They should 
sign together in Memorandum of Understanding (MoU) or appoint joint committees 
with other involved policy agencies in conveying the policy implementation and 
budget to the area continuously, including, monitoring and evaluating the project 
implementation, periodically. 
    (3) Ministry of Culture, by Office of the National Culture 
Commission should consider in the principles and objectives of projects clearly and to 
set up the activities accordance with the objectives of each project. And, also, they 
should consider the development approach to upgrade Thai Culture And Relationship 
Community Project from level 1-3  to level 4-5 in order to receiving budget support 
Office of the National Culture Commission  from the Ministry of Culture. 
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 4. Value-Added Agricultural Products  
  In this policy, the Inspectors-General of 3 Ministries, Ministry of Finance, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, and Ministry of Commerce focused monitoring 
on 9 ministerial /department projects. The Inspectors-General of Prime Minister’s Office 
focus monitoring plans/projects under provincial development plan for the fiscal year 
2012; including plans/projects of the ministries that operated in the monitored area, 
total 83 plans/projects. 
  The results of Monitoring and Suggestions of this policy can be summarized 
as follows: 
  4.1 Value creation for standard products  
   Integrated inspection in this policy showed that there is a problem in 
implementation of the Agricultural Commodity Development Project (GAP) (Year 
2012) to be success is Thai agriculturist will be affected from ASEAN Economic 
Community by the year 2015. The Inspectors-General of the Prime Minister’s Office and 
the Inspectors-General of Concerned Ministries suggested that Ministry of Agriculture 
and Cooperatives have to prepare agriculturist to have cognition in the value-added 
agricultural products, the efficiency and quality of standard agricultural products in all 
step and support the factors that enhance the competitiveness of Thai agriculturist. 
  4.2 The Sufficient Supporting Market 
   Integrated inspection in this policy showed that there is a problem in 

implementation of the Rice Pledging Project to be success, Rice Distribution is late, 
and the agriculturist could not join in this project or pledge their rice. This project could 
not implement to meet their targets. The Inspectors-General of the Prime Minister’s 
Office and the Inspectors-General of Concerned Ministries suggested that the 
government should assign Ministry of Commerce and Ministry of Foreign Affairs  
co-sharing in supplying the government-to-government rice market and allocate to the 
rice exporter by proportion of trade.  Moreover, increase one more channel of rice trading 
by distributing the rice in this project to trade in the Agricultural Futures Exchange of 
Thailand (AFET), and create capacity and management in rice trading. This will be the 
cooperation between the exporters and the rice mills, in order to, just in time distribute 
rice product to vendors both domestically and internationally. The government should 
assign Ministry of Agricultural and Cooperation to have a control plan for rice cultivation 
by promoting other marketing potential types of crop, and, promoting purchase and 
storage of paddy in this project by cooperative process as an additional channel. 
  4.3 Creating standardized production, and responsibility for 
product quality  
   Creating responsibility to the agriculturist and the entrepreneurs, the 
traders and customers, Measures to control the production of agricultural products, 
assisting entrepreneurs as Free trade area (FTA), the agricultural inheritance from 
generation to generation have 4 main Ministerial (Function) Project. There are the 
inspection and Certification of Fishery Products Year 2012 Project (Department of 
Fisheries), the Food Safety Year 2012 Project (Department of Livestock Development), 
the Agricultural Products and Vegetable Safety Year 2012 Project (Department of 
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Agriculture), and, the Development and Promotion an Inspection System and Certification 
of Rice Quality  Year 2012 (Rice Department). These projects relate and integrate with 
the projects in the area to create add value, in order to agricultural production in all step 
to be quality and safety standard for the customers. This will be result to Thai 
agriculturist in increases income and a better quality of life. 

 5. Support of Sufficient Economy Philosophy 
  In this policy, the Inspectors-General of the Prime Minister’s Office and the 
Inspectors-General of 3 concerned ministries, the Ministry of Energy, the Ministry of 
Culture and the Ministry of Interior showed that all agencies/ all sectors brought the 
philosophy of sufficient economy of His Majesty the King to successfully implement in a 
certain level. However, they still have problems to be solved in public relations and right 
cognition in this philosophy implementation. Inspectors-General of the Prime Minister’s 
Office and the Inspectors-General of the concerned ministries have a policy suggestion 
for implementation of the major projects in this policy truly benefit to the public, as 
follows: 
  5.1. Understanding in Sufficient Economy Philosophy 
   People have the right understanding In this philosophy, and can apply it 
in their life according with its objectives, the Ministry of Energy should do integrate 
with the Ministry of Interior (Department of Community Development/ 
Development of local Government / Department of Local Administration) in 
the followings: 
   5.1.1 Public, Sufficient Economy Philosophy Implementation Approach, 
to the agriculturist continuously. 
   5.1.2 Preparing Curriculum and/or Manual of Standard Alternative 
Energy Technology Equipment as a standard, the community can implement it. It will be 
knowledge for public able to study. Alternatively, arranging the demonstration activities in 
this policy to build the awareness and skill of the agriculturist, they can implement it in 
their own life.   

  5.2 Sufficiency Economy Philosophy Application for the benefits 
of the target group 
   The responsible agencies should encourage in this philosophy 
application for the real benefits of the target group. 
   5.2.1 The government should promote and support the community 
to produce Alternative Energy Technology Equipment. 
   5.2.2 Most of the building construction projects operated by the district 
administration office do not have administrative plans or guidelines after the project was 
completed. Because, it is not the direct mission of the district and there is no sufficient 
personnel to manage. To solve this problem, the Ministry of Interior should inform the 
responsible agencies to co-operate with the local authorities in the area in assigning 
responsibility and support budget in management. 
   5.2.3 Hydropower Production in the village and community, there are 
legal issues in the Department of Industry Act, the Factory Operation Licenses (รง.๔), in 
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purchasing electronic power with Provincial Electricity Authority (PEA). Ministry of 
Industry should exclude or improve this act to government agencies or the local agencies 
that can produce alternative energy to get the Factory Operation Licenses, in order to, 
promote electricity production from alternative energy, according to the nation strategic 
plan. Moreover, In the case of small hydropower production, there is a problem in 
minimal maintenance budget. It may be result in lack of efficiency in project 
management in the emergency case that requires urgent maintenance. Ministry of 
Finance should consider the 30 percent of revenue from the electricity sale, which has to 
deliver to the Ministry of Finance to establish the fund, accordance with the Ministry of 
Finance regulations, for maintenance and repairing in case of an emergency. 

  5.3 Campaign to promote public awareness and understanding 
of this philosophy to be used in living 
   5.3.1 The government should encourage and support using biogas 
technology continually, and disseminate this technology information to the entrepreneurs 
to get more prevalent. 
   5.3.2 The concerned authorities should public relation campaign to 
educate the alternative energy and encourage the public to use the alternative energy 
technologies continuously and seriously in order to reduce expensive electricity power 
consumption. Moreover, they should encourage the communities on producing 
alternative energy power technologies. Provincial Energy Office coordinates with other 
involved agencies, the Provincial Office of Commercial Affairs, to add more distribution 
channel for the communities. 
   5.3.3 In the promotion of biogas technology in the industry, this 
technology is a high investment that will be a lack of motivation for the agriculturist with 
limited fund. The government should support by additional finance procedure, such as, 
co-operate with the financial institutions and other agencies to support low-interest loans 
for investment in producing biogas as the alternative energy. Moreover, there is a lack of 
campaign to promote public to be awareness and understanding in Sufficient Economy 
Philosophy from using this technology for reducing energy cost in their daily live. The 
government should also encourage using biogas technology, continuously and 
disseminating this technology information to the entrepreneurs to get more prevalent. 

  5.4 Awareness in the way of Sufficiency Economic 
   5.4.1 Merit Square Intelligence Square Project, is a project that 
will contribute the social to develop in mental along with economic, by adopting 
religious as doctrinal basis, rituals, to be the guidelines in intelligence behaving, 
reasonable living, own immunity, which affecting in reducing cost, increasing income 
and expanding opportunities. The Ministry of Culture should coordinate with concerned 
agencies, such as, the Ministry of Interior, Ministry of Justice, Office of the Royal 
Development Projects Board (ORDPB) and else, to integrate arranging this project 
activities with the Promotion and development of the Sufficiency Economy Model Village 
Project to cover 3 elements; Nation, Religion and King. 
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   5.4.2 To promote the concerned authorities in the area and the local 
authorities in setting Provincial/Cluster Development Plan and National Plans. They 
should focus on projects / plans to solve problems for people in the local areas with this 
philosophy taken in the community plan, in order the community to be strong and self-
reliant. 

 The Integrated Inspection results on the dimension of problem 
integration to resolve the problems in a specific area of the Inspectors-
General of the the Prime Minister’s Office and the Inspectors-General of the 
Ministries in the title “Monitoring Assistance, Restoration, and Remedies the 
people who affected by the floods in the year 2011” can be summarized as 
follows: 
 Office of the Permanent Secretary has been assigned to be a central agency to 
coordinate in precipitation monitoring assistance, restoration, and remedies the people 
who affected by the floods in the year 2011, in which hiring Chiang Mai University and 
other 18 network universities as consultants to monitor the critical infrastructure projects 
to prevent flooding. There are 601 projects in 40 provinces area. The Inspector-General 
have to report the monitoring results of those projects every 15 days or 10 times during 
May - September 2012. 
 When the Office of the Permanent Secretary receives the evaluation project 
report from the consultants, they will send the report to the Inspectors-General of 
the Prime Minister’s office and the Inspectors-General of Ministries to use as the 
information for encouraging the project implementation. Moreover, they record the 
report from both the consultants and the Inspectors-General into PMOCFLOOD, 
Flood Prevention Projects Monitoring System of Prime Minster Operation Center. In 
encouraging monitoring and evaluating projects, the Inspectors-General and the 
consultants, have co-sharing suggestions as follows: 
 (1) Management 
  (1.1) The implementation of Water Dredging Project in some area that may 
be unexpected in flood prevention result. Project Authorities should determine the 
procedure to manage the excavated soil clearly for the contractors. In the beginning, 
should encourage the contractors to plant vetiver grass for soil degradation and erosion. 
  (1.2) Being careful in project planning both in technical and management, 
will help to increase efficiency of the project in water management better. 
  (1.3) The Delivery of material and equipment for the project with several 
project areas, should set the contractors to deliver them at the operation place not at 
the center, it will not be a burden in relocating after project examining. 
  (1.4) The project owner agency should analyze the last one-project 
implementation problems/obstacles for searching the risk management approach for 
another in the future. 
  (1.5) They should gather all problem/obstacle issues from the projects 
implementation of various agencies, to develop the project management guidelines 
for the concerned person to use as the operation manual. 
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  (1.6) The responsible agencies should develop the competency of their 
engineering workers. In the urgent time, they should focus on the local government 
authority-engineering workers, for construction design of weir/mine/water gate is 
suitable for the area. 
 (2) Outcomes/Impacts 
  (2.1) The project owner agencies should focus on solving the impact of 
projects that will occur with the people around the project area, before and after 
implementation. 
  (2.2) They should enjoin the project owner/concerned agencies to control, 
the project area and the area that used for flood prevention and alleviate, not to be 
compromised, including, check the strong stability of the project and always ready to use. 
 (3) Others 
  (3.1) The project list, that provided by the Bureau of the Budget and using 
as project implementation motoring database and the project lists of  PMOCFLOOD which 
is based on GFMIS code of the Comptroller General's Department, there are no matching 
item. It may be result in precipitation monitoring. of the project, implementation is not 
complete. 
  (3.2) The problem of PMOCFLOOD Database System is that the provinces 
cannot access the data of the project in their area which setting the budget disbursement 
in other province. The Provincial governor might not monitor the Flood Prevention 
Projects in the province thoroughly. They should assign the Center for Recovery 
Management System, in which, Secretary-General of the Office of the Public Sector 
Development Commission as the committee and the secretary, this database system 
responsible authority, to modify it for every province can access the project data, which 
carried out in their area. 
  (3.3) In the case of the State Railway of Thailand charges the freight for 
equipment and machines of the project,  which implement  in their area, they should 
notify to the Ministry of Transportation to regulate their departments/government 
enterprise/organization to cooperate in government project implementation by allowing 
using the area temporally without charging any fees. 
  (3.4) For the problems of not using many bridge abutment and many 
construct material scraps that obstruct waterways of the canal. The concerned agencies 
in construction across the rivers, canal and other water sources should specify the 
condition for the construction contractor to collect all scraps from river or waterway after 
the project is completed. 
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