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 หนงัสอืรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยฉบบันี ้จดัท�าขึน้เพือ่เผยแพร่ผลงาน 

ภารกิจ ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ  

ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าแผนการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการตรวจราชการ จ�านวน ๕ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยการตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่องการตรวจราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี

และตามตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. ก�าหนด และการตรวจราชการเรือ่งอืน่ๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย ซึง่ผลการตรวจราชการ 

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการตดิตามผลความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน การรบัทราบปัญหาอปุสรรค การเข้าถงึปัญหาและ

การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยในการตรวจราชการเมื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พบปัญหาอุปสรรค 

ในการด�าเนินการหากเป็นปัญหาอุปสรรคที่สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในระดับพื้นที่ ผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงมหาดไทยก็จะให้ข้อสังเกต/ข้อค�าแนะน�าแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจน�าไปพิจารณาด�าเนินการ 

ตามอ�านาจหน้าท่ี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ยุติในพื้นที่และหากเป็นปัญหาเชิงนโยบายก็จะรับปัญหาเหล่านั้นมาน�าเสนอ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด�าเนินการในระดับนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 คณะผู้จัดท�าหนังสือ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษา

ผูต้รวจราชการภาคประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่กุคนทีก่รุณาสนบัสนนุข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าหนงัสอื

รายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คงเป็นประโยชน์ ต่อผูบ้รหิาร

และผู ้สนใจทั่วไปในการติดตามผลการด�าเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและการสืบค้นข้อมูล  

การตรวจราชการรวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการ 

“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” แก่พี่น้องประชาชน

	 “การตรวจราชการเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประโยชน์	 มีคุณค่าสามารถสะท้อน 

ผลการด�าเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคของหน่วยปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	 เป็นเครื่องมือที่มีความรวดเร็ว	 สามารถเข้าถึง

และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที	 ช่วยขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพคุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

ส�านักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ธันวาคม ๒๕๕๘





สำรบัญ
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร	 ๑
ท�ำเนียบผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย	 ๑๑
ส่วนที่	๑		 กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงมหำดไทย	 ๑๓
 ๑.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๕
   -  การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  ๒.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๒๑
  ๑)  การป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  ๒)  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๓)  การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๓.  การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๓๔
   -  การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๔.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ๓๖
  ๑)  การสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
  ๒)  การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น�้าและริมทะเลทั่วประเทศ 
  ๓)  การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
  ๔)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
  ๕.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ๔๙
   -  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๖.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ๕๒
  กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   - การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ 
  ๗.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ ๖๒
  การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   -  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
   การกระท�าทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  ๘.  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี ๖๖

ส่วนที่	๒		 กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยเฉพำะเรื่อง ๗๕
 ๑.  การติดตามการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๗๗
  ๒. การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ๘๓
  ๓.  เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติ โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ตาม พ.ร.บ.  ๘๕
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจ�าเป็นที่กระทรวงมหาดไทย
  จะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 ๔. การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๘๙



ส่วนที่	๓	 กำรตรวจรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	ตำมมติคณะรัฐมนตรี	 ๙๙
	 และตำมตัวชี้วัดที่	ก.พ.ร.	ก�ำหนด	
  ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุน ๑๐๑
 การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักนายกรัฐมนตรี
 ร่วมกับทุกกระทรวง เป็นแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ตามนโยบายรัฐบาล 
  - การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ 
   (โครงการปิดทองหลังพระ) 
  -  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม 
  -  การด�าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 
  -  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝอย) 
  -  ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

ภำคผนวก		 	 	 	 	 ๒๒๗
 ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ๒๓๐
  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๐๘/๒๕๕๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒๔๐
  ก�าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย 
 ๓.  ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๖/๒๕๕๗ เรื่องการตรวจราชการของ ๒๔๒
  ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี  
 ๔.  ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒๔๕
  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
  กระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในต�าแหน่ง 
 ๕.  ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒๔๗
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการ
 ๖.  ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒๔๙
  เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   
  

สำรบัญ	(ต่อ)







รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   3

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

๑. การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย

 ๑.๑  การปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

 ผลการดำา เนินงาน  สั่ งการให ้ข ้ าราชการ 

ฝ่ายปกครอง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นแบบอย่างใน  

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีร ่วมปกป้องรักษา 

พระบรมเดชานุภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ ในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน  

เร่งขยายผลโครงการต่างๆ โดยให้ทกุฝ่ายน้อมน�าไปปฏบิติั

ให้เกิดผลตามความเหมาะสมของพื้นที่

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอให้จงัหวดัรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชน มคีวามจงรกัภกัดี

และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ เป็นสถาบันหลักที่

ส�าคัญยิง่ของคนไทย ร่วมกนัพทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่สถาบนัหลกั

ที่ส�าคัญของชาติและน้อมน�าพระราชด�าริในด้านต่างๆ  

สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

 ๑.๒ ก า ร รั กษ าคว ามมั่ น ค งขอ ง รั ฐ แ ล ะ 

การต่างประเทศ

 ๑.๒.๑) การป้องกัน ปราบปราม และบำาบัด

รักษาผู้ติดยาเสพติด

 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย 

ได้ก�าหนดมาตรการเร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการ 

แพร่ระบาด ของยาเสพติด โดยให้ทุกจังหวัดและอ�าเภอ 

ด�าเนินการด้านการป้องกันบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ 

ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฯ 

ในทุกพื้นที่หมู ่บ ้าน/ชุมชนอย่างจริงจัง ภายใต้แผน 

ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๘  

โดยมอบหมายให้ทกุหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง น�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ

ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อ�านวย

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอให้จังหวัดด�าเนินการรักษาหมู ่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

เอาชนะยาเสพติดให้มีความยั่งยืนสืบไป และด�าเนินการ

ขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ เพ่ิมข้ึน ให้ด�าเนินการ

ปฏิบัติการปิดล้อม X-RAY พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

พื้นที่ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติด (สีแดง) 

และก�าชับให ้ชุดรณรงค ์ป ้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่  

(Mobile Team) ได้เข ้าไปด�าเนินการสร้างความรู ้

ความเข้าใจในหมู ่บ ้าน/ชุมชนที่มีสถานการณ์รุนแรง  

(สีแดง) เป็นอันดับแรก การสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพติด ควรด�าเนินการใน ๒ กลุ่มคือ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไป และกลุม่ที ่๒ เป็นกลุม่เดก็และเยาวชนใน

สถานศึกษา ด�าเนินการในลักษณะ ๕ ประสาน (เบญจภูมิ) 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง 

สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ 

ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ ประสานการท�างานเป็นทีม 

ริเริ่มน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาเสริมการขับเคลื่อน อาทิเช่น 

การตรวจปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายทุกคน การบูรณาการ 

งบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุนของ อปท. ควรต้องม ี

ผลงานเชิงประจักษ์จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  

ส่วนการกวดขันปราบปรามจับกุม ต้องด�าเนินการต่อไป 

ทั้งชุดเฉพาะกิจของจังหวัดและชุดของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ

ราชการปกต ิการสนธกิ�าลงัเป็นเรือ่งด ีแต่ต้องรกัษาความลบั

ให้ดจีงึจะส�าเรจ็ปลอดภยั อย่าลดความถีแ่ละความจรงิจังลง 

ในส่วนของโรงแรมและสถานบริการ ที่ผิดกฎหมาย  
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ต้องเร่งด�าเนินการจัดระเบียบให้เข้าสู่ระบบ เร่งรัดแก้ไข 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย เว้นแต่กรณีต้องห้าม ไม่สามารถ

อนุญาตได้ ให้ด�าเนินการปิดทันทีอย่าให้ปัญหาเกิดการ

สะสมยาวนาน

 ๑.๒.๒) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย  

ได้น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจเข้าถึง พัฒนา” 

มาเป็นหลัก ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเยาวชนทีเ่ป็นนกัเรยีน

ในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นพลังส�าคัญในอนาคตที่จะช่วย

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การน�าสันติสุขมาสู ่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นายอ�าเภอเป็นหลักร่วมกับ

ฝ่ายทหาร และต�ารวจ 

 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอ ให ้ จั งห วัดน ้ อมน� า ยุ ท ธศาสตร ์ พ ระราชทาน 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางสันติวิธี  

เป็นบรรทดัฐานในการแก้ไขปัญหาด�าเนนิการทุกอย่างด้วย

ความซื่อตรง จริงจังและจริงใจ และยืนอยู่บนพื้นฐานของ

ความเข้าใจว่าทุกคนไม่ว่านับถือศาสนาใดเชื้อชาติและ

ภาษาใดล้วนเป็นพลเมืองไทยด้วยกัน ก็จะยิ่งเป็นหนทาง

น�าไปสู่สันติสุขดังที่ทุกคนคาดหวัง

 ๑.๒.๓)  การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 

ได้ส่ังการให้จังหวดั/อ�าเภอชีแ้จงท�าความเข้าใจ กบัประชาชน

ในพืน้ทีแ่ละตดิตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ สร้างบรรยากาศ

ความปรองดองสมานฉันท์ลดความขัดแย้ง และป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ ด้วยการให้ประชาชน 

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตกผลึกแนวความคิดตามกรอบการปฏิรูปประเทศไทย 

ทั้ง ๑๑ ด้าน โดยจะด�าเนินการติดตามประเมินผลทัศนคติ

ประชาชนทุกภาคส่วน และองค์กรต่างๆ ในสังคมที่มีต่อ

การปฏิรูปประเทศและการบริหารงานของภาครัฐ โดยที ่

ยังคงไว้ซึ่งกลไกการรวบรวมข้อมูล รับทราบปัญหา 

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพือ่น�าไปสู่

การแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเกิดความปรองดองอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

จังหวัดควรส ่งเสริมให ้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้และ 

สร้างความเข้าใจต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์

และสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ ในระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชน มีเวทีกิจกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

พร ้อมทั้งน�าข ้อคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะที่ได ้ จากการ 

จัดกิจกรรมมาพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ

เข้าใจที่ถูกต้อง และเกิดผลเป็นรูปธรรมให้ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วม รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน

 ๑.๓ การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคมและ 

การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย 

โ ดยกรมที่ ดิ น ไ ด ้ จั ดท� า โ ค ร งก า รบริ ห า รจั ด ก า ร 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก

เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทโดยน�าที่ดิน

สาธารณประโยชน์ ทีป่ระชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว

มาด�าเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรตามสภาพเดิมที่ 

ครอบครองอยู่ แต่ไม่เกิน ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ พร้อมทั้ง

ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็น 

หลักฐานและ เสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไร่ละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ 

ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๗

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

การบุกรุกพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติเขตป่าไม ้ถาวร  

และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดควรตรวจสอบข้อมูล 

การรุกป่าทุกแห่ง จ�านวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก จ�านวนพื้นที่

สามารถผลักดันผู ้บุกรุกออกไป และแผนการทวงคืน 

พื้นที่ป่าที่ยังคงมีการบุกรุกอยู่ เพื่อผลักดันผู้บุกรุกออกไป
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 ๑.๔ การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

 ๑.๔.๑) การสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 ผลการดำาเนินงาน จัดให้มีการประชุมชี้แจง 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

ระดับต่างๆ รวมทั้งการสรุปวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ที่กระทบต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และทบทวน

สมรรถนะการท�างานเพื่อประเมินขีดความสามารถ และ

รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่าย 

งบประมาณ ของเจ้าภาพที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ 

ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชุมของ 

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)  

เน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี ความสมัพนัธ์และความร่วมมอื

ของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก รวมทั้งสนับสนุนการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย โดยเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิด

เห็นอย่างสร้างสรรค์

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ควรจดัท�าปฏทินิเร่งรดั การด�าเนนิงาน 

และแผนการเบิกจ ่ายงบประมาณท่ียังไม ่แล ้วเสร็จ  

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 

ทีก่�าหนดไว้ เน้นความถกูต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และให้ระบุถึงปัญหา/สาเหตุของโครงการที่ด�าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จหรือไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้ก�าชับ 

หน่วยงานที่ ได ้รับจัดสรรงบประมาณบันทึกข ้อมูล  

ผลการด�าเนนิงาน และผลเบกิจ่ายงบประมาณลงในระบบ

ของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้

มีการส�ารวจตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น

ปัจจบุนัตลอดระยะเวลาของโครงการ/กจิกรรมทีด่�าเนนิการ 

จนเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

 ๑.๔.๒) การก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่แม่นำา้และ

ริมทะเลทั่วประเทศ

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อน

ป้องกันตลิ่งครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ซึ่งโครงการ 

ที่ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถที่จะแก้ไขปัญหา

การพังทลายของตลิ่งริมแม่น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอให ้จังหวัดตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินบริ เวณ 

สถานที่ก่อสร้างเขื่อน ซึ่งในบางพื้นที่ได้ก่อสร้างในที่ดิน 

ของเอกชนและอาจมีป ัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

เมือ่ทีด่นิบรเิวณทีก่่อสร้างเขือ่นได้รบัการพฒันาและมรีาคา

สูงขึ้น เนื่องจากในการก่อสร้างเป็นเพียงแค่การยินยอม 

หรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง มิได้ยกให้ทาง

ราชการ จึงควรศึกษาข้อกฎหมายและหากสามารถ 

ด�าเนินการตัดแบ่งโฉนด(ตัดโอน)และขึ้นทะเบียนเป็นที่

สาธารณะประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ก็ควร

ด�าเนินการให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ในอนาคต

 ๑.๔.๓) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 

(การแก้ปัญหาภัยแล้ง)

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 

ได้ด�าเนนิการตามแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

โดยด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมสร้างความเข้าใจในข้อมลู

ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน สั่งการให้จังหวัดส�ารวจ

ข้อมูลพ้ืนที่การเกษตรแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าบริโภค 

โดยระบบประปาหมู่บ้านโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า

สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และแจกจ่ายน�้า 

เพื่อการอุปโภคบริโภค

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอให้จังหวัดตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพื้นที่ 

ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติ จัดท�าฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

จัดท�าแผนฯ แก้ไขปัญหา จัดเตรียมก�าลังเจ้าหน้าที่  

อาสาสมัคร ส�ารวจจ�านวนเคร่ืองจักรกลและเครื่องมือ

อุปกรณ์การกู ้ชีพกู ้ภัย และอื่นๆ ให้มีความพร้อมกับ  

การปฏิบัติงานโดยให้สามารถใช้งานหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

 ๑.๔.๔)  การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก/โครงการ

หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)



6  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย  

ได้เร่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้สินค้า 

มีความโดดเด่นสวยงามน่าสนใจ และเป็นที่นิยมของ  
ประชาชน ควบคู ่ ไปกับการส ่งเสริมด ้านการตลาด 
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่วนด้าน
ตลาดนัดชุมชนได้รณรงค์ส ่งเสริมให้คัดสรรสินค้าดี 
มีคุณภาพ และราคายุติธรรมจากชุมชนมาจ�าหน่าย  
รวมทัง้จดักจิกรรมเสรมิเพือ่ให้บรกิารและสร้างความบนัเทงิ 
แก่พี่น ้องประชาชน อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิต 
นทิรรศการ สวนสนกุ บรกิารตดัผมฟร ีการตรวจสารปนเป้ือน 
และให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะของตลาดนัดแก่ ผู้จ�าหน่าย 
เพือ่สร้างรายได้ กระจายโอกาส เป็นการลดความเหลือ่มล�า้ 
แบ่งปันความสุข ให้เกิดขึ้นในสังคม 
 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดควรด�าเนินการขยาย/เพิ่มตลาดนัดชุมชนในพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพให้ครอบคลุม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 
รวมทั้งดูแลคุณภาพและราคาสินค้าท่ีจะจ�าหน่วยใน 
ตลาดนดัชมุชนให้เป็นสนิค้าทีด่มีคีณุภาพและราคายตุธิรรม
ด้วย
 ๑.๕  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน (การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด�าเนินการออกแบบวาง
ผังพื้นที่ เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เชื่อมโยง 
การคมนาคมและการขนส่งกับพื้นที่ชายแดนได้อย่างเป็น
ระบบ มุ่งเน้นการต่อเชื่อมสู่ภายนอก (Connectivity)  
ได้ออกแบบวางผังพื้นที่แล้วเสร็จ
 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
การพฒันาทางกายภาพ ควรมกีารพฒันาพืน้ที ่อย่างเร่งด่วน
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้า 
ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ปรับปรุงถนน ปรับปรุง
อาคารด ่ านศุ ลกากร  อาคารตรวจคน เข ้ า เมื อ ง  
สร้างทางหลวงพิเศษ สร้างระบบการคมนาคมให้สะดวก 
ก่อตั้งคลังสินค้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สร้างสถานพยาบาลเพ่ิมปรับปรุงป้ายต่างๆ ให้เป็นสากล
และมีภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
 ๑.๖  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการนำา้อย่าง
บูรณาการ
  ผลการดำาเนินงาน ได้จัดท�าโครงการฟื้นฟู
บูรณะแหล่งน�้าเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยและโครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก 
น�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก และโคลนถล่มและด�าเนินการ
พัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามพระราชด�าริ 
กระทรวงมหาดไทย ระหว ่างป ี  ๒๕๕๕–๒๕๕๘  
๔๖ จังหวัด ๑๘๕ หมู่บ้าน ๑๔๑ แหลง่น�้า รวมทั้งโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งหมด 
๗๐๓ โครงการ 
 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให้จังหวัดเร่งรัด ก�ากับ ติดตามและควบคุม ดูแล 
การด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน�้าเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยแล ้ งและอุทกภั ย  และโครงการป ้องกันและ 
ลดผลกระทบจากน�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม 
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
 ๑.๗  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังการกระทำาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย  
ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกัน 
การทจุรติ โดยในการจดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ 
(งบลงทุน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้น�าข้อมูล 
การจดัสรรงบประมาณทกุโครงการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 
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ตดิประชาสมัพนัธ์ ณ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถ 
เข้าตรวจสอบได้
 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ  
มิชอบควรเน้นเรื่องธรรมาภิบาลและควรน้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ควรพิจารณาความแตกต่างกัน  
ในเชิงภูมิสังคมการด�าเนินการต้องระเบิดจากข้างใน 
ตามแนวทางทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงพระราชทาน
แนวทางไว้และควรบูรณาการร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างท�า
 ๑.๘  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำาปี ๒๕๕๘ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 
ได้รบัจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจ�าปีของ
จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั จ�านวน ๑๗,๗๘๒,๒๔๓,๘๐๐ บาท 
ผลการเบิกจ่ายจ�านวน ๑๕,๑๗๒,๕๒๗,๘๙๘ บาท  
คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๓๒ ยงัไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณจ�านวน 
๒,๖๐๙,๗๑๕,๙๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๘
 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
ตามแผนการเบิกจ่าย และหากผลการเบิกจ่ายล่าช้า  
ควรมีแผน/มาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่าย ควรทราบ
ปัจจัยเชิงเหตุและจัดท�ามาตรการแก้ไข และควรให ้
ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลหน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรก�ากับดูแลการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ทุกขั้นตอน และตรวจสอบรูปแบบรายการท่ีก�าหนดไว้ให้
ครบถ้วนถกูต้อง ควรพจิารณาถงึความคุม้ค่า การดแูลรกัษา
และการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๒. การตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู ้บังคับบัญชา 
มอบหมายเฉพาะเรื่อง
 ๒.๑  การติดตามการดำาเนินโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 
ได้ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ตามพระราชด�าริโครงการ 
รักษ์ราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชด�าริ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในวนัพระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
ตามแนวทางแผนภูฟ ้าพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 
โครงการจัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษาตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน
 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
จังหวัดควรน�ายุทธศาสตร ์พระราชทานมาปรับใช ้ 
ในการขบัเคลือ่นภารกจิและขยายผลโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ หรือโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมในพื้นที่
ควรพิจารณาด�าเนินการขยายผลไปสู ่หมู ่บ ้านอื่นๆ 
ให้ครอบคลุมและยั่งยืน
 ๒.๒  การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
 ผลการดำาเ นินงาน เมื่อ จังหวัดได ้รับเรื่อง 
ที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาจะแจ้งให้อ�าเภอในพื้นที่เข้าไป
พบผู ้ที่ฎีกาและประชาชนในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่า 
เดือดร ้อนจริงหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลปัญหา  
ความเดือดร ้อน ด�าเนินการติดตาม และเร ่งรัดผล 
ความคืบหน้าการด�าเนินการจนได้ข้อยุติ
 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให ้จั งหวัด ได ้ ให ้ความส� าคัญเรื่ อ งที่ ประชาชน 
ทูลเกล้าถวายฎีกา และเร่งรัดด�าเนินการเรื่องคงค้าง  
ให้แล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทัง้มกีารตดิตาม
และประเมนิผลการด�าเนนิการอย่างใกล้ชดิ หากพบปัญหา 
อปุสรรค หรอืมข้ีอสงัเกต ข้อเสนอแนะ หรอืมคีวามต้องการ
ให้หน่วยงานส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุน ขอให้รีบ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง
ทราบโดยเร็ว
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 ๒.๓  เรือ่งทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ไม่ปกต ิโรคระบาด

และสาธารณภัยต่างๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งจำาเป็นที่กระทรวง

มหาดไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไข

ปัญหาอย่างทันท่วงที

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 

ได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ด้านการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจรอันน�าไปสู่การ 

บาดเจ็บและเสียชีวิต การแก้ปัญหาน�้าท่วมในฤดูฝน 

การบริหารจัดการภัยตามแนวทาง ๒P๒R (การป้องกัน

การเตรียมพร้อมการเผชิญเหตุการณ์เยียวยาฟื้นฟู)

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

เรื่องภัยหนาว ในส ่วนของการให ้ความช ่วยเหลือ 

เพ่ือบรรเทาความหนาวให้กบัประชาชนผูป้ระสบภยั จงัหวดั

ควรพิจารณาด�า เนินการให ้ครอบคลุมกลุ ่มบุคคล  

ทัง้ ๓ วยั คือ วยัเดก็ วยักลางคนและวยัสงูอาย ุส�าหรบัการ

จัดเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาความหนาว ขอให้พิจารณา

เครื่องบรรเทาความหนาวให้ครอบคลุมทุกส่วนต่างๆ  

ของร่างกาย ซึง่อาจมใิช่เป็นแค่ผ้าห่มกนัหนาว แต่อาจเป็น

ถุงเท้า ถุงมือ หมวกเพิ่มเติมด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้ประสบภัยหนาว

 ๒.๔  การตดิตามโครงการเน้นหนกัตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย 

ได้ก�าหนดกลุ ่มโครงการเน้นหนักซึ่งจะให้ความส�าคัญ 

เป็นพิเศษ ในเชิงผลสัมฤทธิ์ ๘ โครงการด้วยกัน คือ  

๑) โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” เน้นหนักการเทิดทูน

สถาบนัหลกั ยดึถอืและปฏบิตัติามยทุธศาสตร์พระราชทาน 

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ขยายผลโครงการพระราชด�าร ิ๒) โครงการ “คนไทยรกักนั” 

เน้นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้าง 

ความรักความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทางความคิด

ความเชื่อ ๓) โครงการ “เมืองสวยน�้าใส” เน้นเรื่องการ

รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

ชมุชน เส้นทางการคมนาคม แหล่งท่องเทีย่ว แม่น�้าล�าคลอง 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการด�าเนินการ 

ด้านผังเมอืง ๔) โครงการ “เมอืงไทยน่าอยู”่ เน้นหนกัเรือ่ง

การสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

การจัดระเบียบสังคม ลดอบายมุข ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องแก้ป ัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ

และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ๕) โครงการ “ด�ารงธรรม ด�ารงไทย” เน้นหนัก 

เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของ ศูนย์ด�ารงธรรม  

พัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานในสังกัดในการให้บริการ 

อ�านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหา ความเดอืดร้อนของ

ประชาชน ๖) โครงการ “มหาดไทย ใสสะอาด” เน้นเรื่อง

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

ป้องกันปราบปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ ๗) โครงการ “ลดความเหลื่อมล�้า แบ่งปัน

ความสขุ” เน้นการส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก แก้ปัญหาหนี้

สนินอกระบบ ความยากจนระดบัครวัเรอืน พฒันาคณุภาพ

ชวีติและขยายโอกาสคนยากจนในการเข้าถงึทรพัยากรและ

การให้บรกิารของรฐั และ ๘) โครงการ “เรยีนรูค่้านยิมไทย 

ก้าวไกล สู่อนาคต” เน้นเรื่องการใช้กระบวนการเรียนรู้

ขัดเกลาทางสังคมในการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

รวมทั้งการพัฒนาคน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ขอให้จังหวัดพิจารณาขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้มีผล 

ที่ เป ็นรูปธรรมอย ่างต ่อเนื่ องและเกิดความยั่ งยืน 

แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

๓. การตรวจราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำาปี ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามตัวช้ีวดั ที ่ก.พ.ร. 

กำาหนด

 ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนระบบการ

ตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตาม 

คำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักนายกรัฐมนตรี
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ร ่วมกับทุกกระทรวง เป ็นแผนการตรวจราชการ 

แบบบรูณาการเพ่ือมุง่ผลสัมฤทธิต์ามนโยบายของรฐับาล

 ๓.๑  การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิง

พืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชดำาร ิ(โครงการปิดทองหลังพระ)

 ผลการดำาเนนิงาน หลงัจากได้น�าโครงการปิดทอง

หลังพระฯ มาขยายผลในพื้นที่สามารถลดการบุกรุก พื้นที่

ป ่าสงวน และป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า การดูแล 

ป่าต้นน�้าที่ยังเหลืออยู่ และได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า  

โดยการท�าฝายเก็บกักน�้าขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตร 

และการประกอบอาชีพ

 ข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

ขอให้จังหวัดน�าโครงการพระราชด�าริไปเป็นต้นแบบ  

ในการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนใน

พื้นที่ต่างๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเกษตรกร และ 

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงาน รวมท้ัง

ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโครงการต ่างๆ ให ้เกิด

ประสิทธิภาพ

 ๓.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนของ

ประชาชน เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำารงธรรม

 ผลการดำาเนินงาน มีเรื่องเข้าศูนย์ด�ารงธรรม

ทัง้หมด จ�านวน ๒,๔๓๖,๒๙๗ เรือ่ง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 

๗๖,๕๖๓ เรื่องด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน ๒,๓๕๙,๗๓๔ 

เรือ่ง (คดิเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖) (ณ วันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘)

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

เนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรม เป็นนโยบายส�าคัญของ คสช.  

และรัฐบาล จึงควรจัดท�าแผนพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรม  

โดยพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังในเรื่องของโครงสร้าง  

งบประมาณ และบุคลากร รวมท้ังการสร้างเครือข่ายการ

ประสาน การเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดั

และศูนย ์ด�ารงธรรมหน ่วยงานส ่วนราชการ และ 

ภาคประชาชน และการใช้กลไกของคณะกรรมการหมูบ้่าน 

(กม.) เป็นเครือข่ายในการด�าเนินงานให้เสร็จสิ้นในพื้นที่

 ๓.๓  การดำาเนนิการตามกรอบประชาคมอาเซยีน

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย 

เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนของรฐับาลโดยในพืน้ทีไ่ด้ปรบัยทุธศาสตร์

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดรับกับการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนหลายด้าน อาทเิช่น การค้าชายแดน 

การประกอบอาชีพของประชาชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก การลดความเหลือ่มล�า้

ทางสังคม การขยายตัวของเมือง ความต้องการด้านระบบ

สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ การจดัการความขดัแย้ง 

การพัฒนาภาษาต่างประเทศ การสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 

สิทธิมนุษยชน เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ในการเตรียมการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ  

ด้านสินค้าและบริการ จังหวัดควรมีการจัดเก็บและ 

ท�าระบบฐานข้อมูลของสินค้าและบริการทุกประเภท 

ทั้งของไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน (รู้เขา - รู้เรา) 

เพือ่เป็นข้อมลูในการส่งเสรมิการผลติและพฒันาสนิค้าและ

บริการที่จังหวัดมีศักยภาพแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ไม่มีหรือไม่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาในประเภทของ

สินค้าและบริการนั้นๆ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการ 

รวมกลุ ่มอาเซียนรวมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนกับคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ นอกกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน มิใช่รวมเพื่อแข่งขันกันเอง

 ๓.๔  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝอย)

 ผลการดำ า เนินงาน  กระทรวงมหาดไทย  

ได้ด�าเนินการขยายผลโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

โดยพิจารณาคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีมคีวามพร้อมท่ีจะเป็นต้นแบบ

และมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่  

๑๖ จงัหวดั รวม ๒๐ จดุ ครอบคลมุทกุภมูภิาคของประเทศ

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นจุดก�าจัดขยะ 

ได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

ในพืน้ทีแ่ละน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาการจดัการขยะมลูฝอย

ในพื้นที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

การก�าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูควรเน้นความย่ังยนืและ
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กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยบูรณาการ 

การท�างานและงบประมาณของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพ้ืนที่ ควรปรับแนวคิดการด�าเนินการจากมุ ่งเน้น 

การก�าจัดเป็นการจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะ 

และสิ่งปฏิกูล โดยกระบวนการคัดแยก ใช้ซ�้า ท�าใหม่ 

แปรรูป หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม การลดปริมาณขยะ 

ในรูปแบบของการน�าขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็น 

เช่น น�าขยะมาแลกสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษทิชชู ตะกร้า 

เพื่อให้เหลือขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือเป็นขยะ 

มีพิษที่ต้องก�าจัดให้น้อยที่สุด 

 ๓.๕  ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

 ผลการดำ า เนินงาน กระทรวงมหาดไทย 

แจ้งแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจและเร ่งรัดการ 

ด�าเนินการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลด้านการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย ์ให ้จังหวัดด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งการตรวจตรา การป้องกัน  

การด�าเนินคดีการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ให้เฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ 

ค ้าประเวณี  และแรงงานผิดกฎหมายส�าหรับการ 

ขึ้ นทะเบียนแรงงานต ่ างด ้ าวควรพิจารณาจัดท� า

ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้นายจ้างและ

แรงงานต่างด ้าวทราบและมาขึ้นทะเบียนครบถ้วน 

ถูกต้อง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรมีการบูรณาการ

ในการติดตามการท�างานของแรงงานต่างด้าวที่มาแจ้ง 

ตอนขึ้นทะเบียนว่ามีการลักลอบไปท�างานอื่นนอกเหนือ 

จากการที่ได้แจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียนหรือไม่

   จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดข้างต้นนัน้ จะเหน็ได้ว่าบทบาทและหน้าทีข่องผูต้รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 

ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานจากทุกส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนและ

บรรลผุลเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย อนัจะส่งผลให้เกิด “การบ�าบดั

ทุกข์บ�ารุงสุข” น�าไปสู่ “ความสงบสุขของประเทศ” ต่อไป

“ “



นายระพี ผ่องบุพกิจ 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง
และเขตตรวจราชการที่ ๑๒

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙,๑๓

นายวันชัย  สุทธิวรชัย 

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ 

นายเสริม ไชยณรงค ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔

นายสมศักดิ์  ขำาทวีพรหม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๕,๑๘

นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิร ิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑,๓

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   11



นายธานี สามารถกิจ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๔

นายคณิต เอี่ยมระหงษ ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๒,๑๕

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗

นายสุวิทย์  สุบงกฎ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗,๑๐

นายสุรพล วาณิชเสน ี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๘,๑๑

นายวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

12  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   13



14  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   15

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 การปกป้องเทิดทูนสถาบันส�าคัญของชาติเป ็นภารกิจที ่
กระทรวงมหาดไทยมุง่เน้นและให้ความส�าคญั เพือ่ขยายผลสูก่ารปฏบิติั
ในระดับพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี สร้างจิตส�านึก 
เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจท่ีถูกต้องท้ังนี้ได้สั่งการให้ข้าราชการ 
ฝ่ายปกครอง ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ ให้เป็นแบบอย่างในการแสดงออก
ถงึความจงรกัภกัด ีร่วมปกป้องรกัษาพระบรมเดชานุภาพ และด�าเนินการ
ต่อการสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อสถาบัน นอกจากนี้ยังได้ก�าหนด
นโยบายเร่งขยายผลโครงการต่างๆ ตามพระราชกรณียกิจที่ทรงวาง
รากฐานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกฝ่ายน้อมน�า
ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามความเหมาะสมของพื้นที่

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ให้จงัหวดัรณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามจงรกัภกัดแีละ
เทดิทนูไว้ซึง่สถาบันพระมหากษตัรย์ิ เพือ่ให้สถาบนัพระมหากษตัรย์ิเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่ส�าคัญยิ่ง 
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ
ตลอดไป โดยให้สร้างจิตส�านึกความเป็นชาติ ความรู ้สึกหวงแหน 
ความเป็นชาติ ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และ 
การน้อมน�าแนวพระราชด�าริในด้านต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒)  ให้สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงเรียน ชุมชน ในจังหวัด
ร่วมกันเผยแพร่และน้อมน�าพระราชกรณียกิจต่างๆ หลักการทรงงาน 
มาประยกุต์ใช้ และพฒันาปลกูฝังให้เดก็และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐและเอกชน ตระหนัก เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน 
ตามแนวพระราชด�าริ และเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ๓)  ให้จงัหวดัก�าชบัเจ้าหน้าทีใ่ห้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มิให้มีผู ้ประสงค์ร้ายมุ ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยร่วมมือ 
ดูแลสอดส่องทั้งในพื้นท่ีและสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ ตลอดจนการชุมนุม  
การเสวนาและการกระท�าต่างๆ ท่ีส่อไปทางประสงค์ร้ายท�าลายชาติ  
ให้เร่งด�าเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที
 ๔) ขอให ้จั งหวัดประดับตกแต ่งพระบรมฉายาลักษณ ์  
พระบรมสาทสิลกัษณ์ ตลอดจนธงประจ�าพระองค์ของพระบรมวงศานวุงศ์
อย่างสมพระเกียรติ

   ๑.๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ณ จังหวัดขอนแก่น

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ณ จังหวัดล�าปาง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ณ จังหวัดจันทบุรี



16  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การส่งเสริมและพัฒนาหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ
 “การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น
ต้องสร้างพืน้ฐาน คอื ความพอด ีพอกนิ พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ ์
ทีป่ระหยดั แต่ถกูต้องตามหลกัวชิาการ เมือ่ได้พืน้ฐานมัน่คง
พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ โดยล�าดบัต่อไป” (พระราชด�ารัส
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงพระราชทาน แก่นิสติในพธีิพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่  
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ได้ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และได้มอบหมายให ้
ทุกจังหวัด ได้ด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้  
เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาใช้ในการด�ารงชีวิต และเป็นเป้าหมายของการพัฒนา
หมู่บ้านโดยจัดกระบวนการเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
ได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ตลอดจนน�า
แนวทางการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความพร้อม 
ในการถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์และการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๑.  กรอบแนวคิด
  เป็นปรัชญาที่ชี้แนะการด�ารงอยู่และปฏบิติัตน
ในแนวทางทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสงัคมไทย สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
มุง่เน้นการรอดพ้นจากภยั และวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา
 ๒.  คุณลักษณะ
  เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบั
การปฏบิตัตินทกุระดบั โดยเน้นการปฏิบัตบินทางสายกลาง 
และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

 ๓.  คำานิยาม ความพอเพียงต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ ๓ ประการ คือ
  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความ 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
 ๔.  เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ต้องอาศยัทัง้ความรูแ้ละ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีเงื่อนไขส�าคัญ ๒ ประการ คือ 
  ๔.๑ มคีวามรู ้คอื มคีวามรอบรู ้รอบคอบและ
ระมัดระวังในการน�าความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ  
มาใช้ในการวางแผนและการปฏิบัติ
  ๔.๒ มีคุณธรรม คือ มีความตระหนัก มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มคีวามอดทน มคีวามเพียร และใช้สตปัิญญา
ในการด�าเนินชีวิต
 ๕. แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ  
จากการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ  
การพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนื พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง
ในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรูแ้ละ
เทคโนโลยี

กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
 -  ปี ๒๕๑๖ กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กร
สนธสิญัญาป้องกนัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (สปอ.) 
คดัเลือก “หมูบ้่านพัฒนา” เป็น “หมูบ้่านพัฒนาตวัอย่าง” 
จัดประกวดระดับจังหวัด เขต ระดับภาค
 -  ป ี ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
พระราชทานนามและโล่รางวลั “หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง
อยูเ่ยน็เป็นสขุ” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ในโอกาสครองราชย์ครบ ๖๐ ปี “หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง
เป็นคณุค่าของงานพฒันาชมุชน ทีส่ะท้อนทัง้การพฒันาคน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม”

การเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  -  ปี ๒๕๔๙ กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน�าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาหมูบ้่าน 
จงึเกดิเป็นตวัชีว้ดั ๖x๒ เพือ่ประเมนิดวู่ามคีวามเป็นเศรษฐกจิ

พอเพียงหรือไม่อย่างไร ด�าเนินการ ๖๙,๑๑๑ หมู่บ้าน
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 -  ปี ๒๕๕๑ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ๖x๒ เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ๕๘,๕๓๗ หมู่บ้าน
 - ปี ๒๕๕๒ มีหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
เกิดขึ้น จ�านวน ๑๖๐ หมู่บ้าน (จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน)
  - ปี ๒๕๕๓ มหีมูบ้่านเพิม่ขึน้อกี ๘๗๗ หมูบ้่าน (อ�าเภอ
ละ ๑ หมู่บ้าน)
  - ปี ๒๕๕๔ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
๘๔ พรรษา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ�านวน 
๑,๗๕๖ หมู่บ้าน (อ�าเภอละ ๒ หมู่บ้าน) ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ 
ดังนี้ ๑) มิติด้านความมั่นคง เน้นการปกป้องสถาบันฯ และ
ขยายแนวคิดตามหลักปรัชญาฯ ๒) มิติด้านเศรษฐกิจ เน้นการ
สร้างรายได้ แก้ปัญหาหนีน้อกระบบ ๓) มติด้ิานสงัคม เน้นสร้าง
ความสมานฉันท์/สวัสดิการชุมชน
 - ปี ๒๕๕๕ พัฒนาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๘๗๘ หมู่บ้าน
 - ปี ๒๕๕๖ พัฒนาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๘๗๘ หมู่บ้าน
 - ปี ๒๕๕๗ พัฒนาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๘๗๘ หมู่บ้าน
 - ปี ๒๕๕๘ พัฒนาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก ๘๗๘ หมู่บ้าน 
และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม อีก ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน

ผลการดำาเนินงาน
 ๑. ด�าเนินการสร้างแกนน�าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
 ๒. การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเบิกจ่ายงบ
ประมาณครบถ้วนแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
 ๓. เพิม่ประสทิธภิาพหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงด�าเนนิการ
และเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนแล้ว ร้อยละ ๑๐๐
 ๔. ผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู ่บ้าน 
(Gross Village Happiness : GVH) ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ มีค่า
คะแนนความสุขเฉลี่ย ๘๓.๘๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 ๕. งบประมาณท่ีได้รบัเพิม่เตมิจากกระทรวงมหาดไทย 
จ�านวน ๙๘.๑๑๙๒ ล้านบาท ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
อยู่ระหว่างการติดตามและตรวจสอบผลการด�าเนินงานใน
ระดับพื้นที่
 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดระบบ
บริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง 
เฉลยีวฉลาดและคุม้ค่า การตดัสนิใจได้อย่างถูกต้อง ปฏบิติัการ
ส�าเรจ็ตามแผนทีก่�าหนดไว้จากการท�างานร่วมกนั โดยใช้บคุคล  

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดขอนแก่น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดตราด

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดพิจิตร
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กลุ ่มคน ทรัพยากร รวมทั้งการออกแบบและรักษา
บรรยากาศแวดล้อมในหมูบ้่าน/ชมุชน ให้ทกุคนในหมูบ้่าน/
ชุมชน ร่วมกันท�างานให้บรรลุเป้าหมาย การจัดกิจกรรม 
ในหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ มีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทผู้น�าให้เป็นแกนน�าหรือหัวเรี่ยว
หวัแรงหลกัในการน�าประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชน ให้ลุกข้ึน
ท�ากิจกรรมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจจะ 
เกิดขึน้ในอนาคต ส่งเสรมิให้ผูน้�าจดักระบวนการท�าแผนชมุชน 
สร้างให้เกดิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดิตดัสนิใจ
ก�าหนดเป้าหมายการท�างานโดยคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
ผลักดันสร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับบุคคลในหมู่บ้าน/
ชุมชน ในการด�าเนินการบริหารจัดการในกิจกรรมตาม 
แผนงานการพัฒนา ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ 
จากทุกหน่วยงาน โดยมีแผนชุมชนเป็นเคร่ืองก�ากับ 
การพฒันา เมือ่ได้ด�าเนนิการมปีระสบการณ์ มคีวามรู้จัดท�า
เป็นชุดความรู ้ มีหลักสูตรส�าหรับการถ่ายทอดความรู ้  
จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ เพื่อขยายผลในฐานะ
หมู่บ้านต้นแบบต่อไป 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง มาปรบัใช้ในการส่งเสรมิการด�าเนนิชวีติ 
ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับหมู่บ้าน 
ทัว่ประเทศ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ และสนับสนุนหมูบ้่านทีม่คีวาม
พร้อมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่
ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ รวม ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน
 หมู่บ้านและชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้าน 
“อยูเ่ยน็เป็นสขุ” ตามยทุธศาสตร์ของกรมการพฒันาชมุชน 
ซึง่ยดึหลกัตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เมื่อด�าเนินการแล้ว เป็นหมู่บ้านและ
ชุมชน ๓ ไม่ ๒ มี (ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนยากจน ไม่มีหนี้
นอกระบบ มีสวัสดิการชุมชน และมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ด้วยเกณฑ์
ประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน  
๒๓ ตวัช้ีวัด ดชันชีีว้ดัความ “อยูเ่ยน็เป็นสขุ” หรอืความสขุ

มวลรวมของหมูบ้่าน/ชมุชน (Gross Village Happiness : GVH) 
๖ องค์ ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เคร่ืองมอืในการขับเคล่ือนหมูบ้่านต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพยีง
 ๑) ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน
 ๒) เกณฑ์ประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด
 ๓) ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด
 ๔) ตัวชี้วัดความ “อยู่เย็นเป็นสุข ” หรือ ความสุข
มวลรวมของหมูบ้่าน/ชมุชน (Gross Village Happiness : GVH )

กลไกการขับเคลื่อน 
 ใช้ศนูย์อ�านวยการปฏบิติัการขจดัความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) 
เป็นศูนย์กลางด�าเนินงานโดยมีคณะกรรมการอ�านวยการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์กร 
ขับเคลื่อนในแต่ละระดับ ดังนี้
 ระดับจังหวัด :  คณะกรรมการขับเคลื่อน 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงจังหวดั โดยมผู้ีว่าราชการจงัหวดั
เป็นประธานอ�านวยการ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  
ระดับจังหวัดเป็นคณะท�างาน และมีพัฒนาการจังหวัด 
เป็นคณะท�างานและเลขานุการ 
 ระดับอำาเภอ : คณะกรรมการขับเคล่ือนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอเป็นประธาน
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ระดับอ�าเภอ เป็นคณะท�างาน 
และมีพัฒนาการอ�าเภอเป็นคณะท�างานและเลขานุการ
 ระดับตำาบล : คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต�าบล และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อน
หมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต�าบล โดยมีปลัดอ�าเภอ  
ผู้ประสานงานต�าบลเป็นหัวหน้าคณะท�างาน ข้าราชการ
ของส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายระดับต�าบล 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในพืน้ที ่เป็นคณะท�างาน และมพีฒันากร 
ผู้ประสานงานต�าบลเป็นคณะท�างานและเลขานุการ 
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 ระดับหมู่บ้าน : คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน และแกนน�าการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงหมู ่บ ้านโดยมีผู ้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า 

คณะท�างาน กรรมการหมูบ้่าน ผูน้�า อช.ส.อบต. สตรี หวัหน้าคุม้ 

ประธานกองทุนหมู่บ้าน และมี อช. เป็นคณะท�างานและ

เลขานุการ 

 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

หมู ่ บ ้ า นและ ชุมชนสามารถบริ ห า รจั ดก า รตน เอ ง 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู ่บ้าน 

“อยู ่ เย็นเป็นสุข” จึงมีแนวทางขั้นตอนการด�าเนินงาน  

การสร้างต้นกล้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

 ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินแยกประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน  

ด้วย เกณฑ์ชีว้ดั ๖X๒ ตวัชีว้ดัการประเมนิหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตวัชีว้ดั คดัเลอืกหมูบ้่าน/

ชุมชนที่มีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนา

 ขั้นตอนที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่/ภาคี

เครือข่ายเพ่ือปรับทัศนคติและสร้างความรู้ ความเข้าใจการ

ด�าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ สร้างวิทยากร

กระบวนการ

 ขั้นตอนที่ ๓ ด�าเนินการจัดเวทีประชาคม คัดเลือก

แกนน�าชุมชนท่ีมีความพร้อม มีภาวะผู ้น�า พร้อมเรียนรู ้  

และคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายหรือครัวเรือนต้นแบบ 

พร้อมทีจ่ะรบัการฝึกอบรม เรยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน

 ขั้นตอนที่ ๔ ด�าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  

แก่แกนน�าชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ

 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินความสุขมวลรวมครัวเรือน

ต้นแบบก่อนและหลงัด�าเนนิการ และพฒันาครวัเรอืนต้นแบบ 

ด้วยตัวชี้วัด ๖ x ๒๔ ตัวชี้วัด ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด หรืออื่นๆ  

ในหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ และส่งเสรมิและสนบัสนนุ

กจิกรรมครวัเรอืนเป้าหมาย ทัง้ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ

แก่ครัวเรือนต้นแบบ

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดสุรินทร์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดราชบุรี
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 ข้ันตอนที่ ๖ ติดตาม ประเมินผลหลังด�าเนินการ  
ด้วยตัวชี้วัด ๖ x ๒๔ ตัวชี้วัด ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และสรุป 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
เอกสารสิ่งพิมพ์
 แนวทางในอนาคต
 กรมการพฒันาชมุชน วางแนวทางการพฒันาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ การขยายผลบ้านพี่สู่บ้านน้อง 
โดยใช้คนชุมชน ทุนชุมชน พัฒนาชุมชน คือการให้หมู่บ้าน
ต้นแบบที่มีอยู่ สอนแนะ ถ่ายทอด สาธิตให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆ 
หรือใช้ศูนย์เรียนรู้ ที่มีองค์ความรู้ มีความพร้อมถ่ายทอด 
ให้กับหมู ่บ้านน้อง หรือผู ้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู ้ในหมู ่บ้าน  
โดยอาศยัทรัพยากรในท้องถิน่ หรือการเกือ้กลูของทกุภาคส่วน
ที่ เกี่ยวข ้อง ส�าหรับกรมการพัฒนาชุมชนจะส ่งเสริม 
การประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนนิงานหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง 
ให้มากยิ่งขึ้นและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
  ๑) ให ้ จังหวัดเร ่งขยายผลส ่งเสริมและพัฒนา 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงจากบ้านพีสู่บ้่านน้อง ตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด โดยใช้คนชุมชน ทุนชุมชน พัฒนาชุมชน คือการ 
ให้หมู่บ้านต้นแบบที่มีอยู่ สอนแนะ ถ่ายทอด สาธิตให้กับ 
หมูบ้่านอื่นๆ หรือใช้ศูนย์เรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ มีความพร้อม
ถ่ายทอดให้กบัหมูบ้่านน้องหรือผูท้ีส่นใจเข้าไปเรียนรู้ในหมูบ้่าน  
โดยอาศยัทรัพยากรในท้องถิน่ หรือการเกือ้กลูของทกุภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงให้มากยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในระดับต่างๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้น
 ๒) ขอให้จงัหวดัมมีาตรการหรอืแนวทางการด�าเนนิการ
ขับเคลื่อนการส ่ ง เสริมและพัฒนาหมู ่บ ้ านเศรษฐกิจ 
พอเพยีงต้นแบบทีม่อียูใ่ห้ยัง่ยนืสบืไป และพจิารณาด�าเนนิการ
ขยายผลไปสูห่มูบ้่านอืน่ๆ เพือ่รองรบัการพฒันาให้เป็นหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อไป 

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดภูเก็ต

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริม 
และพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ณ จังหวัดมุกดาหาร
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   ๑.๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๑.๒.๑) การป้องกนั ปราบปราม และบำาบัดรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ
 กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดมาตรการเร่งรดัปราบปราม
และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ทุกจังหวัด
และอ�าเภอ ด�าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างจริงจัง ภายใต้แผนปฏิบัต ิ
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิปี ๒๕๕๘ และมอบหมาย
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
น�านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดจากศูนย์อ�านวยป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิแห่งชาต ิ(ศอ.ปส.) ขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิติัในพ้ืนที ่
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา 
 ๑) จัดท�าคู ่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด ส�าหรับใช้ในการประเมิน สภาพปัญหา  
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนปีละ ๒ ครั้ง 
เพ่ือน�าผลการประเมินไปก�าหนดเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
 ๒) ด�าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดยั่งยืน
  ๓) ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ
ประจ�าต�าบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
  ๔) ด�าเนินโครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู ้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด
  ๕) ด�าเนินโครงการบำบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิ 
(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
  ๖) ด�าเนินโครงการตดิตามช่วยเหลอืผูผ่้านบำบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู ้ เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน ์พลเมือง 
ฝ่ายปกครอง)
 ๗) ด�าเนินโครงการลดกลุ ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 
ต้านภัยยาเสพติด
 ๘) ด�าเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ป้องกันยาเสพติด
 ๙) ด�าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดล�าพูน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดจันทบุรี
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  ๑๐)  ด�าเนนิโครงการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ
  ๑๑) ด�าเนินโครงการขยายผลโครงการหลวง 
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
  ๑๒) นิเทศติดตามผลการด�าเนินการบ�าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้เสพยาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 
ฝ่ายปกครอง
 ๑. ด้านการป้องกนั ในระยะเร่งด่วนได้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู ่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติด  
โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ที ่เพือ่ให้คนในชมุชน
ตระหนักถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผ่านก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผูด้�าเนนิการ โดยมชีดุปฏบิตักิารประจ�าต�าบล 
(ชปต.) เป็นพี่เลี้ยง ให้ค�าปรึกษา โดยมุ่งเน้นด�าเนินการ 
ในหมู่บ้าน ๗,๙๗๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด
รุนแรง 
 นอกจากนัน้ ยงัได้จดัสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�าเนินโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) วงจรปิด จ�านวน ๕๐๐ แห่ง งบประมาณ 
๔๕๐ ล้านบาทในพื้นท่ีเสี่ยงตามเป้าหมายท่ีส�านักงาน 
ป.ป.ส. ก�าหนด ขณะนี้ได้จัดสรรครบแล้ว และโครงการ
ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ได้รับจัดสรร จ�านวน ๓๙๘ 
แห่ง งบประมาณ ๗๔๗.๘๘ ล้านบาท 
 ๒. ด้านการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้รบั
มอบหมายให้รับผิดชอบการบ�าบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ 
ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งได้มีการปรับปรุง 
และพัฒนาศูนย์บ�าบัดฯ ตามมาตรฐานทางวิชาการ 
ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้จดัท�าหลกัสตูรการบ�าบดัฟ้ืนฟู
ผู ้ เ สพ/ผู ้ ติ ดยา เสพติ ด  และ เสริ มหลั กสู ตร เรื่ อ ง 
การฝึกอาชีพต่างๆ เข้าไปด้วยจึงเป็นการบ�าบัดรักษาแบบ 
ครบวงจร เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบ�าบัดสามารถน�าไปต่อยอด 
ในการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถกลับคืนเป็นคนดี 
สู่สังคมและไม่หวนกลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป 
โดยขณะนี้มีผู ้ผ ่านการบ�าบัดในระบบสมัครใจตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๘ แล้ว จ�านวน ๓๗,๓๗๐ ราย 
นอกจากน้ี ยังมกีารตดิตามดแูลช่วยเหลอืผูผ่้านการบ�าบดัฯ 

อย่างต่อเนือ่ง โดยมทีมีสหวชิาชพี ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน เข้าไป
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดทั้งเรื่องอาชีพ การศึกษา 
และเรื่องอื่นๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม  
โดยได้ให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอไปแล้ว จ�านวน 
๓,๖๕๑ ราย และได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. ด�าเนนิ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ�านวน  
๕๕๒.๒ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับส่งเสริม 
การบ�าบดัฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จ�านวน ๓๙๐ ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายส�าหรับฝึกอบรมอาชพีให้แก่ผูท้ีผ่่านการบ�าบดัฟ้ืนฟู 
จ�านวน ๑๖๒.๕ ล้านบาท โดยปัจจุบันกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิน่ได้โอนจดัสรรงบประมาณให้แก่ อปท.  
ในจังหวัดต่างๆ ไปแล้ว จ�านวน ๔ งวด โดยแบ่งเป็น 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับส่งเสริมการบ�าบัดฟื้นฟูฯ อนุมัติจัดสรร 
ให้แก่ อปท. ๕,๕๙๗ แห่ง ในพืน้ที ่๗๔ จงัหวดั คดิเป็นผูผ่้าน
การบ�าบดัฟ้ืนฟ ู๗๔,๙๙๓ คน งบประมาณ ๒๖๒,๔๗๕,๕๐๐ 
บาท และค่าใช้จ่ายส�าหรับฝึกอบรมอาชีพฯ อนุมัติจัดสรร
ให้แก่ อปท. ๔,๕๕๔ แห่ง ในพื้นที่ ๗๒ จังหวัด คิดเป็น 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ๔๔,๔๐๓ คน งบประมาณ 
๑๑๑,๐๐๗,๕๐๐ บาท
 ๓. ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำาบัดฯ 
โดยให้ก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบล 
สารวัตรก�านัน คณะกรรมการหมู ่บ ้าน (กม.) หรือ 
อาสาสมคัร ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบตดิตามดแูลเป้าหมายบคุคล 
(หนึง่ผู้ดูแลต่อหนึง่ผู้ผ่านการบ�าบดัรกัษา) โดยมชีดุปฏบิตักิาร
ประจ�าต�าบล (ชปต.) เป็นพี่ เลี้ยงในการด�าเนินการ 
ติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาฯ ทุกระบบ โดยมีผู ้ผ่าน 
การบ�าบัดที่ส่งลงระบบ Nispa จ�านวน ๑๑๗,๑๖๑ คน  
แยกเป็น ๑) ได้รับการติดตาม ๕๔,๘๑๔ คน (ร้อยละ 
๔๖.๗๘)  ๒) ติดตามพบตัว ๔๕,๐๓๗ คน (ร้อยละ ๘๒.๑๖)  
๓) เสพซ�้า ๔,๓๓๒ คน (ร้อยละ ๙.๖๑) ๔) ต้องการ 
ความช่วยเหลือ ๘,๖๕๑ คน (ร้อยละ ๑๙.๒๐) ทั้งนี้  
กรมการปกครองได้ประสานให้ความช่วยเหลอื ๓,๒๗๒ คน 
(ร้อยละ ๓๗.๘๒) ได้แก่ ฝึกอาชีพ ๙๒๐ คน การจัดหางาน 
๒๔๐ คน การศกึษา ๔๓๓ คน ให้ทนุประกอบอาชพี ๖๑ คน 
ส่งเข้ารกัษาสขุภาพ ๗๑ คน และอืน่ๆ คอืการให้ค�าปรกึษา
แนะแนวส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
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 ๔. ด้านการปราบปราม ภายใต้การขับเคล่ือน 

ของศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

และอ�าเภอได้ด�าเนนิการปราบปราม จบักมุผูก้ระท�าผดิเกีย่วกบั 

ยาเสพติดทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้สมคบและสนับสนุนอย่างจริงจัง 

ทุกพื้นที่  โดยฝ่ายปกครองสามารถจับกุมคดียาเสพติด  

ได้จ�านวน ๒,๗๗๔ คดี ผู้ต้องหา ๓,๑๘๗ คน ยึดของกลาง 

เป็นยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้เป็นจ�านวนมาก อาทิ ยาบ้า 

กว่า ๕.๖ แสนเม็ด เฮโรอีน ยาไอซ์ กัญชา และ ใบกระท่อม

กว่า ๑ หมื่นกิโลกรัม

 นอกจากนี้  ได ้มีการติดตามผลการด�าเนินงาน 

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ที ่โดยผูบ้รหิารของกระทรวงมหาดไทย 

ได้ลงพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงและมีปัญหาซ�้าซาก  

๒๑ จังหวัด เช่น จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย และพิษณุโลก 

เป็นต้น เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้อง และรับฟัง 

ข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมไปถึงการน�าข้อมูลของผู้ค้า 

ยาเสพตดิรายส�าคญัสอบถามกบัประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือติดตาม

เบาะแส และจะน�าข้อมลูทีไ่ด้รับรายงานต่อคณะกรรมการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดทราบต่อไป ซึ่งถือเป็นมาตรการ 

ในการกดดันและป้องปรามผู้ค้ายาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑) ขอให้จังหวัดได้ด�าเนินการปฏิบัติการปิดล้อม 

X-RAY อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ มีสถานการณ์ 

ความรุนแรงของยาเสพติด

 ๒) ขอให้จังหวัดได้ด�าเนินการรักษาหมู่บ้าน ชุมชน 

เข้มแขง็เอาชนะยาเสพตดิให้มคีวามยัง่ยนืสบืไป และด�าเนนิการ

ไปยังหมู่บ้านชุมชนอื่นๆเพิ่มขึ้น

 ๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญ 
เรื่องแก้ไขปัญหาทางสังคมมากข้ึน เช่น การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ไม่ควรเน้นทางโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนา
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
 ๔) ขอให้จังหวัดด�าเนินการค้นหาผู้ที่ติดยาเสพติด 
เข ้ ารับการบ� า บัดรักษาและมีการติดตามตามผู ้ ผ ่ าน 

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดนครสวรรค์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดลพบุรี
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การบ�าบัดรักษาแล้วอย่างใกล้ชิด มิให้เข ้าไปเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติดอีก รวมทั้งมีมาตรการที่จะป้องกันผู ้บริสุทธิ์  
มิให้ได้รับผลกระทบหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
 ๕) ขอให้จังหวัดก�าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามโครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดและอ�าเภอ
 ๖) ขอให้จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผ่านการบ�าบดั
ฟ้ืนฟยูาเสพตดิในการสร้างอาชพี มีรายได้ มคีวามมัง่คงในชีวิต
และอาชีพเพื่อป้องกันมิให้หวนกลับไปสู ่วงจรการค้าหรือ 
เสพยาเสพติดอีก
 ๗) ขอให้จังหวัดเข้มงวดและกวดขันสถานบริการ  
ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านขายสุรา หอพัก ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเด็ก เยาวชน 
นิสิต นักศึกษา เข้าไปใช้บริการ มิให้มีการมั่วสุมเป็นแหล่ง
อบายมุข
 ๘) ขอให้จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม/
โครงการในการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น 
กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
 ๙) ขอให ้จังหวัดเน ้นการบูรณาการหน ่วยงาน 
ในการลดอุปสงค์ และอุปทาน และติดตามประเมินผล 
ผูผ่้านการบ�าบดัเป็นรายบคุคล เพือ่ให้เลกิยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ
อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งด�าเนินการฝึกอาชีพ และหางาน 
ให้ท�าต่อไป
 ๑๐) การป้องกนัและปราบปรามและบ�าบดัรกัษาผูต้ดิ
ยาเสพติด การด�าเนินการตามมาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องควรต้องเน้นย�้าการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็น 
รปูธรรม โดยเฉพาะการป้องกนัฯ ในสถานศกึษาซึง่ต้องใช้กลไก 
การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลไกของ ๕ ประสาน
ในพืน้ที ่ซึง่มแีนวทางในการด�าเนนิงานและเข้าถึงปัญหาอยู่แล้ว
มาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพตดิ และขอให้จงัหวดัเตรยีมความพร้อมรองรับการตรวจ
ประเมนิการประกวดหมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็เอาชนะยาเสพติด 
ประเภทหมูบ้่าน/ชมุชนทีม่ปัีญหาระดบัมาก ปี ๒๕๕๘ ระดบัภาค 
ซึ่งก�าหนดด�าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๘

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม และ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดชุมพร

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการป้องกัน ปราบปราม               
และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ จังหวัดสมุทรสาคร
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 ๑๑) ขอให้จงัหวดับูรณาการเป้าหมายสถานศกึษา
ในพื้นที่ โดยให้ความส�าคัญกับสถานอุดมศึกษา สถาบัน
อาชีวศึกษาเป็นอันดับแรก และบูรณาการแผนการท�างาน
ร ่วมกับต�ารวจภูธรจังหวัด เพื่อให ้การด�าเนินการ 
ในระดบัพืน้ทีจ่งัหวัดเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพตามเป้าหมาย
ทีก่�าหนด เกดิการบรูณาการร่วมกนัในการป้องกนักลุม่เสีย่ง
ที่เป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัย 
จากยาเสพตดิและอบายมขุอืน่ๆ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
 ๑๒) ขอให้จังหวัดส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนนิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัหมูบ้่าน ชมุชนเข้มแขง็
และยาเสพตดิตามโครงการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยบูรณาการ
ร่วมกบัศนูย์อ�านวยการพลงัแผ่นดนิ เพือ่เอาชนะยาเสพติด
จังหวัด (ศพส.จังหวัด) และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ�าเภอ (ศพส.อ�าเภอ)
 ๑๓) ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหายาเสพติดจั งหวัด  
(ศพส.จังหวัด) ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 ๑๔) ขอให้จงัหวดัได้ด�าเนนิการปฏบิตักิารปิดล้อม 
X-RAY พืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่สีถานการณ์
ความรนุแรงของยาเสพตดิ (สแีดง) และก�าชบัให้ชดุรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนท่ี (Mobile Team) ได้เข้าไป
ด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 
ที่มีสถานการณ์รุนแรง (สีแดง) เป็นอันดับแรก
 ๑๕) ขอให้จงัหวดัตรวจตรา กวดขัน สถานบรกิาร
ในพื้นที่มิให้เปิดปิดเกินเวลา ปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุ
ต�่ากว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ มีการมั่วสุมยาเสพติด  
หากพบการกระท�าความผิดของผู้ประกอบการปล่อยปละ
ละเลยให้มกีารฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ด�าเนนิการจบักมุหรอื
พิจารณาลงโทษโดยเฉียบขาดทุกราย และ จัดระเบียบ
หอพักนักศึกษาและบ้านเช่าต้องปลอดยาเสพติด

 ๑๖) ขอให้จังหวัดก�าชับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ตรวจสอบผู้ประกอบการหรือสถานบริการทีม่กีารขายสรุา
หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
บรเิวณรอบสถานศกึษาให้ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
และใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 ๑๗) ขอให้จงัหวดัประชาสมัพนัธ์การแจ้งเบาะแส
ยาเสพติด โดยไม่ต้องลงชื่อ-สกุล เพื่อความปลอดภัยและ
ความสบายใจของผู้ร้องเรียน ซึ่งจะท�าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มากขึ้น
 ๑๘) ในการสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ควรด�าเนนิการใน ๒ กลุม่ คอื กลุม่ที ่๑ เป็นกลุม่ประชาชน
ทั่วไป และกลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาน
ศึกษานั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง 
สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ 
ผูบ้รหิารท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ประสานท�างานในทางปฏบิตัิ 
เป็นลักษณะการท�างานเป็นทีมแบบ ๕ ประสาน เพื่อสร้าง
พลังแผ่นดินฯ จัดระเบียบสังคม รวมท้ังเป็นเครือข่าย 
ในการท�างานในสถานศึกษาและชุมชน ซึ่งเป็นการท�างาน
ที่จะช่วยกันกลั่นกรองปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
เบือ้งต้นทีเ่ข้มแขง็ได้ ซึง่หากปัญหาใดทีท่มีงาน ๕ ประสาน 
ไม่สามารถด�าเนนิการได้กใ็ห้มกีารรายงานไปยงันายอ�าเภอ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดตามล�าดับ เพื่อให้ปัญหาได้รับการ
แก้ไขอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่อง
 ๑๙) ขอให้นายอ�าเภอประสาน อปท. เพือ่ขบัเคลือ่น
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการฝึกอาชีพ
ส�าหรับผู ้ผ ่านการบ�าบัดรักษาเป็นกระบวนการส่งต่อ 
ที่ส�าคัญ ซึ่งหากผู้ผ่านการบ�าบัดมีรายได้จากอาชีพที่สุจริต
และสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งจะช่วย 
แก้ป ัญหาด้านเศรษฐกิจและท�าให้ผู ้ผ ่านการบ�าบัด  
ไม่กลบัไปค้ายาเสพติดอกี ทัง้นีก้ารฝึกอาชพีควรสอดคล้อง
กับท้องถิ่น และมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ตามกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง และให้ทางต�ารวจเน้นในด้าน
การปราบปราม กรณีการลักลอบน�าเข้ายาเสพติดในพื้นที่
ชายแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติด้วย
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 ๒๐) เรื่องการบ�าบัดผู ้ติดยาเสพติด จะต้อง 

ด�าเนินการอย่างจริงจัง มีการติดตามผลว่าเลิกจริงหรือไม่ 

อาจมีการตรวจปัสสาวะ ในกลุ่มท่ีผ่านการบ�าบัดไประยะ

หนึ่งแล้ว

 ๒๑) ควรมีการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ตรวจ

ปัสสาวะกลุ่มเป้าหมายทุกคน บูรณาการท�างานทุกกลุ่ม 

ทุกฝ่ายเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ อาทิ  

การขอรับเงินอุดหนุนของ อปท. ต้องมีผลงานที่เกี่ยวข้อง

และมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการและต้องแสดงความจรงิใจ

ในการแก้ไขปัญหา จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  

ส่วนการกวดขันปราบปรามจับกุมยังต้องด�าเนินการต่อไป 

ทั้งชุดเฉพาะกิจของจังหวัดและชุดของผู ้มีหน้าที่ปกติ  

การสนธิก�าลังเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักษาความลับให้ดีจึงจะ

ส�าเร็จปลอดภัย ต้องเร่งรัดด�าเนินต่อไป อย่าได้ลดความถี่

และความจริงจังลง ในส่วนของโรงแรมและสถานบริการ 

ทีผ่ดิกฎหมาย ต้องเร่งด�าเนนิการ จดัระเบียบให้เข้าสูร่ะบบ 

เร่งรัดแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย เว้นแต่กรณีต้องห้าม 

ไม่สามารถอนุญาตได้ ให้ด�าเนินการปิดทันทีอย่าให้ปัญหา

เกิดการสะสมยาวนาน

 ๒๒) การกวดขัน ตรวจตรา จับกุม ปราบปราม 

บังคับใช้กฎหมายต้องด�าเนินการต่อไป อย่าได้ลดความถี่ 

และความเขม็แขง็จรงิจงั ทัง้ในรปูแบบชดุปกตขิองเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับผิดชอบ และชุดเฉพาะกิจที่จังหวัดจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ 

การสนธิก�าลังจะต้องรักษาความลับให้ดี ภารกิจจึงส�าเร็จ

และปลอดภัย

 ๒๓) ให ้ด�า เนินการตามกรอบแนวทางของ

ส�านกังาน ปปส. ทัง้ด้านการป้องกนั ปราบปรามและบ�าบดั

ฟื้นฟู ขอให้เน้นแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติด แรงงาน

ต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ตามประกาศ คสช.  

ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ด้วย 

๑.๒.๒) การแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

  ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มี 

ความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ปัจจุบันตาม

ข้อมูลของ กอ.รมน. พบว่าระดับหมู ่บ้านที่เป็นพ้ืนท่ี

สถานการณ์รุนแรง มีจ�านวน ๑๖๒ หมู่บ้าน ใน ๔๕ ต�าบล 
ซึ่งกลไกของรัฐระดับหมู่บ้าน/ต�าบล ยังขาดความเข้มแข็ง
ในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจึงมีความจ�าเป็น 
จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอท้ังด้านการพัฒนา 
และด้านยุทธการตามบทบาทของการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ภารกจิรักษาความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สิน 
 ๑. การดำาเนนิการด้านกำาลงัคน : การสัง่ใช้กำาลงั
พลสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน (อส.) ปฏบิตัหิน้าทีใ่น
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจ�านวน ๙,๖๓๙ นาย 
เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ประจ�า 
ชุดคุม้ครองต�าบล (ชคต.) การอยู่เวรยามรกัษาความปลอดภยั
เขตเมืองเศรษฐกิจส�าคัญ จ�านวน ๗ เมืองหลกั การรักษา
ความปลอดภัยขบวนรถไฟปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์ฝึก
ก�าลงัประจ�าถิน่ และปฏบิตัหิน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อย
ตามมาตรการเชิงรับทดแทนก�าลังทหาร ในการรักษา 
ความปลอดภัยสถานที่/เส้นทาง บุคคลกลุ่มเส่ียงในพื้นที่
และภารกิจอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มอบหมาย
 นอกจากนี้ได้มอบเครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร  
VHF/FM ชนิดตั้งโต๊ะแบบประจ�าที่ขนาด ๑๐ วัตต์  
หมูบ้่านละ ๑ เครือ่งจ�านวน ๑,๙๖๙ เครือ่ง และชนดิมือถอื
ขนาด ๕ วตัต์ หมูบ้่านละ ๘ เคร่ืองจ�านวน ๑๕,๗๕๒ เครือ่ง 
เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งศูนย์วิทยุระดับต�าบล 
ของแผนยุทธการ “ทุ่งยางแดงโมเดล” ทุกหมู่บ้าน 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ม ี
การเสรมิสร้างความพร้อมให้กับหน่วยระดับกองร้อย อส.อ�าเภอ 
จ�านวน ๓๗ กองร้อย และชุดคุ้มครองต�าบล จ�านวน ๑๐๖ 
ต�าบล โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการก�าลังพลสมาชิก อส. จ�านวน 
๙,๖๓๙ นาย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าการศกึษาบตุร ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืน ค่าเบ้ียเล้ียง
สนามและเสบยีงสนาม เสริมสร้างความพร้อมให้กับหน่วย
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และการพัฒนาศักยภาพก�าลังพล โดยการจัดหาวัสดุ อปุกรณ์ 
เครื่องมือ และยานพาหนะ รวมทั้งการให้มีความรู้ ทักษะ 
ทางยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน 
 ๒. การจัดองค์กรในการแก้ไขปัญหา : การจัดตั้ง 
กองกำาลังประจำาถิ่น ได้แก่ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน สมาชิก  
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ในพื้นที่ร่วมกับกองก�าลังต�ารวจและทหาร 
 ๓. การดำาเนินงานด้านการพัฒนา  
  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด 
ได้น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
มาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่เป็นนักเรียน 
ในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นพลังส�าคัญในอนาคตที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การน�าสันติสุขมาสู ่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน 
ในพืน้ที ่โดยเน้นหนกัไปทีก่ารวางกองก�าลงัในพืน้ท่ีศนูย์ปฏบิติั
การอ�าเภอ ๓๗ อ�าเภอ ให้นายอ�าเภอเป็นหลักร่วมกับ 
ฝ่ายทหารและต�ารวจ รวมถึงท�าหน้าท่ีในฐานะเจ้าภาพหลัก
แผนงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีและคุณภาพชีวิต
ประชาชน รวมถึงจัดหน่วยบริการจัดท�าบัตรเคล่ือนที่  
(Mobile Unit) ในพื้นที่ ๓๗ อ�าเภอ และเดินส�ารวจเพื่อแก้ไข
ปัญหาการออกหนงัสอืแสดงสทิธใินท่ีดนิบรเิวณพืน้ที ่๓ จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นท่ีนอกเขตอุทยานแห่งชาติ  
บูโด – สุไหงปาดี
ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 ๑)  ฝึกและจัดตั้งกองก�าลังประจ�าถิ่น คือ ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จ�านวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในหมูบ้่าน 
โดยอยู่เวรยาม ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเฝ้ารักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ของทางราชการ ศาสนสถาน ในหมู่บ้าน
 ๒) การจัดตั้งชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) จ�านวน ๑๐๖ 
ต�าบล โดยสนธิก�าลัง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรกัษา
ความสงบ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ๓๖ นาย ก�าลัง
ประจ�าถิ่น (ชรบ./อรบ.) และเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายทหาร ๖ นาย  

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส
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โดยมีปลัดอ�าเภอ หรือก�านัน เป็นหัวหน้าชุด (๑ ชุด ชคต.) 
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในต�าบล หมู่บ้าน ภายใต้แผนยุทธการของกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า โดยจัดตั้ง ชคต. 
แล้ว จ�านวน ๑๐๖ ต�าบล ใช้ก�าลังพล ๑๐๖ หมวด จ�านวน 
๓,๒๒๗ นาย
 ๓) กระทรวงมหาดไทย โดยกองบัญชาการ 
กองอาสารักษาดินแดน ได้สั่งใช้ก�าลังพลสมาชิก อส.  
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ประจ�าปี ๒๕๕๘ รวมจ�านวน 
๙,๖๓๙ นาย
 ๔) การจัดก�าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจส�าคัญ  
๖ เมอืง คือ อ�าเภอเมอืงยะลา เมอืงปัตตาน ีเมอืงนราธวิาส 
สุไหงโก-ลก ตากใบ เบตง และอ�าเภอหาดใหญ่ มีก�าลังพล
สมาชิก อส. เมืองละ ๒๑๐ นาย โดยอ�าเภอหาดใหญ่  
ใช้ก�าลังพล ๑,๒๖๐ นาย
 ๕) การจัดก�าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
รักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟสายใต้วันละ ๒๐ ขบวน 
รกัษาความปลอดภยัขบวนรถไฟ จากสถานรีถไฟหาดใหญ่ 
ถงึสถานรีถไฟสไุหงโก-ลก ทัง้ขาขึน้และขาลง โดยจัดก�าลัง
สมาชิก อส. ขบวนละ ๘ - ๑๒ นาย ใช้ก�าลังพล ๒๕๒ นาย 
และจัดก�าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่
ประจ�าศูนย์ฝึกก�าลังประจ�าถิ่นท่าสาป จ�านวน ๒๔๖ นาย 
 ๖) การจัดก�าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
ปฏบิตัหิน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยตามมาตรการเชงิรับ
ทดแทนก�าลังทหารในการรักษาความปลอดภัย สถานที่/
เส้นทาง และบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีและภารกิจอื่นๆ  
ที่ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มอบหมาย ก�าลังพล ๓,๘๘๕ นาย 
 ๗) มอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิด
ตัง้โต๊ะแบบประจ�าท่ีขนาด ๑๐ วัตต์ จ�านวน ๑,๙๖๙ เครือ่ง 
(หมูบ้่านละ ๑ เครือ่ง) และชนิดมอืถือขนาด ๕ วตัต์ จ�านวน 
๑๕,๗๕๒ เครื่อง (หมู่บ้านละ ๘ เครื่อง) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการจัดตั้งศูนย์วิทยุระดับต�าบลของแผนยุทธการ 
“ทุ่งยางแดงโมเดล” และหมู่บ้านอื่น ๆ 

 ๘) สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาชาวไทย 
ที่นับถือศาสนาอิสลามเข ้าศึกษาต ่อมหาวิทยาลัย  
ปีละ ๑๐๐ ทุน 
 ๙) สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมฟื้นฟู
ขนบธรรมเนยีมประเพณท้ีองถ่ินจังหวดัปัตตาน ียะลา และ
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 
 ๑๐) จดักจิกรรมฝึกอบรมเยาวชนในลกัษณะการ
เข้าค่าย “ค่ายเยาวชนชายแดนใต้เทิดไท้องค์ราชันย์”  
ปีละ ๓ รุ่นๆ ละ ๑๒๐ คน เพื่อปลูกฝังแนวความคิด 
ความเชื่อที่ถูกต ้อง เรียนรู ้การด�าเนินชีวิตตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน�าไปสู ่การส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
ทีท่รงปฏบิตั ิพระราชกรณยีกจิเพือ่ปวงชนชาวไทย รวมท้ัง
การสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 - ให้จังหวัดน้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้ คือ “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่น
แนวทางสันติวิธี เป ็นบรรทัดฐานในการแก้ไขปัญหา 
อย่างซือ่ตรงจรงิจงั จรงิใจ และความเข้าใจทีว่่าทกุคนไม่ว่านบัถอื
ศาสนาใด เชื้อชาติและภาษาใดล้วนเป็นพ่ีน้องกันและ 
เป็นพลเมอืงไทยด้วยกนั กจ็ะยิง่เป็นหนทางน�าไปสูสั่นตสุิข
ดังที่ทุกคนคาดหวัง
๑.๒.๓) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
  กระทรวงมหาดไทย ได้ด�าเนนิการตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการ
ปฏิรูป เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 
ส่งเสรมิสนัต ิการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุบนความหลากหลาย
ทางความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการจัดการ 
ความขดัแย้ง โดยสนัติวธิ ีโดยมอบหมายให้กรมการปกครอง
ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปของกระทรวงมหาดไทย โดยให้
ที่ท�าการปกครองจังหวัด/อ�าเภอ ขับเคลื่อนใน ๓ ลักษณะ 
คือ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) 
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ในระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด ระดับอ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ  
และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๗,๘๕๒ แห่ง 
มีผลการด�าเนินการ ดังนี้ 

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 ๑) มีวิทยากรแกนน�าระดับจังหวัด ๔๗๐ คน
 ๒) มีวิทยากรแกนน�าระดับอ�าเภอ ๖,๓๖๕ คน
 ๓) มีแกนน�าอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับ
หมู่บ้าน จ�านวน ๑๙,๓๑๖ คน
 ๔) มีอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) 
จ�านวน ๘๗๘,๖๘๐ คน
 ๕) มีปลัดอ�าเภอผู ้รับผิดชอบโครงการที่ผ ่านการ 
ฝึกอบรม จ�านวน ๘๗๘ คน
 ๖) มีผู้ช่วยจ่าจังหวัดผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการ
ฝึกอบรม จ�านวน ๗๖ คน
 ๗) มหีมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ๕๒,๗๑๔ หมูบ้่าน
 ๘) มีหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จ�านวน  
๓๘๐ หมู่บ้าน
 ๙) มีตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับการเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ จ�านวน ๖๐๘ คน 
 ๑๐) ชีแ้จงท�าความเข้าใจการบรหิารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ�านวน 
๕๔,๒๗๘ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕,๕๕๒,๕๗๕ คน
 ๑๑) จดักจิกรรมเพือ่สร้างบรรยากาศความปรองดอง
สมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความรกัความสามคัคหีรอือืน่ๆ รวมท้ังกจิกรรมรบัฟังความคดิ
เหน็ประชาชนเพือ่การปฏริปู จ�านวน ๕๑,๑๖๐ คร้ัง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๖,๗๓๘,๑๘๔ คน
 ๑๒) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง 
เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ 
ที่ดินท�ากิน หนี้สิน เหตุร�าคาญ (กลิ่น, เสียง)
 ๑๓) โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู ่บ ้าน (กม.)  
กระทรวงมหาดไทยได ้ ให ้ทุกอ�าเภอก�าหนดหลักสูตร 
หมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ของโรงเรียนกรรมการหมู่บ้าน

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดล�าปาง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดตราด
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ระดับอ�าเภอ และด�าเนินกิจกรรมจ�านวน ๑ หลักสูตร 
ทั้ง ๘๗๗ อ�าเภอที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (ยกเว้นอ�าเภอ
เกาะสมุย) เมื่อผ่านการอบรมจะต้องไปขยายแนวคิด 
การปลูกฝังความรักสามัคคี ขณะนี้มีอ�าเภอท่ีก�าหนด
หลักสูตรแล้ว ๕๖๓ อ�าเภอ คงเหลอื ๓๑๔ อ�าเภอ มกีารน�า
แกนน�า กม. เข้ารับการอบรม จ�านวน ๒๑๙,๕๓๖ คน  
มีการจัดกิจกรรมสร ้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จ�านวน ๑๑๐,๕๒๓ ครัง้ ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน ๔,๙๔๙,๒๒๓ คน เช่น การแสดงกจิกรรม
พื้นบ้านเพื่อปลูกฝังความสามัคคี การจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ พฒันาหมูบ้่าน ลงนามเสรมิสร้างความรกัสามคัคี 
กิจกรรมปรองดองสามัคคีร่วมท�าความดีรักษาป่า
 ๑๔) โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อบรมแกนน�า
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย อ�าเภอละ ๑ คน และ 
จังหวัดๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๙๕๔ คน ระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อมอบหมาย
ภารกิจให้อ�าเภอร่วมกับวิทยากรแกนน�าระดับอ�าเภอ  
ขยายผลการด�าเนินการไปยังแกนน�าอาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธิปไตย อ�าเภอละ ๑๐ คน และอาสาสมัครต้นแบบ
ประชาธปิไตย หมูบ้่านละ ๑๐ คน รวมท้ังสิน้ ๘๗,๘๐๐ คน 
และได้มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย 
เช่น กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในหมู่บ้าน  
การริ เริ่มในการร ่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาหมู ่บ ้าน  
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ�านวน 
๓๑,๕๐๑ ครัง้ ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๑,๘๖๔,๙๕๗ คน 
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ในหมู่บ้าน
ที่มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ซ่ึงได้รับ
การฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัวธิกีารด�าเนินงานและหลักการ
ส�าคัญของวถิชีีวติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
เป็นประมุข ทั้ง ๔ ด้าน และร่วมกันคัดเลือกให้ได้ 
คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย  
อันประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
เลขานุการ และกรรมการอย่างน้อย ๑๐ คน ได้ร่วมกัน 

กับเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับหมู ่บ้านอย่างน้อย 
เดอืนละ ๑ ครัง้ และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยประธาน
อาสาสมคัรต้นแบบประชาธปิไตยของหมูบ้่านมกีารรายงาน
ผลการด�าเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายการด�าเนินกิจกรรม
ต่อผู้ใหญ่บ้าน ทุกครั้ง เพื่อผู้ใหญ่บ้านได้รายงานต่ออ�าเภอ 
จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยตามล�าดับ ซึ่งหมู่บ้าน
ต้นแบบประชาธิปไตยได้ด�าเนนิการผ่านกระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมเสนอแนะ และร่วมลงมือท�าจากประชาชนในหมู่บ้าน 
ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น 
งานบุญประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
การพฒันาหมูบ้่าน การจดัเวทปีระชาคม กจิกรรมวนัส�าคญั
ของชาติและศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบัน 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย เช ่น โครงการประชาธิปไตยชุมชน  
โดยการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยใช้หลักประชาธิปไตย 
หรือโครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจสรรค์สร้าง
ประชาธิปไตยในใจเรา หมู่บ้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ต้นแบบ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน/ชุมชน 
ปัญหาภัยธรรมชาติ ไฟป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
อาชญากรรม ป ัญหายาเสพติด กรณีพิพาทและ 
ความขัดแย้งต่างๆ เป็นต้น 
 ๑๕) การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ที่ได้จากเวทีเสวนา กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด 
อ�าเภอ รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนที่เกิดจากเวทีเสวนา ที่จังหวัด อ�าเภอ สามารถ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเองได้ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ภายใน 
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ผลการด�าเนินการที่ผ ่านมา  
ตรวจพบสภาพปัญหาทีต้่องแก้ไขทัง้สิน้ จ�านวน ๑๐,๓๒๘ เรือ่ง 
แก้ไขได้แล้ว จ�านวน ๔,๒๙๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๕ 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความต้องการสิ่งสาธารณประโยชน์/
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ/ 
ส่ิงแวดล้อม การขาดแคลนน�า้อปุโภคบริโภค การประกอบ
อาชีพ 
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 ผลจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
การดำาเนนิโครงการ พบว่า ประชาชนในหมูบ้่านได้จดัตัง้เป็น
หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย มีการรับรู้หลักการส�าคัญ
ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและน�าไปยึดถือปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ�าวันจนท�าให้หมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความรกัใคร่สามคัคแีละปรองดองกนัมากยิง่ขึน้ 
ซึ่งการด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแส
ของความขดัแย้งกนัทางด้านความคดิ มกีารแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ของสังคมไทยอย่างรุนแรง และยังสืบเนื่องมาจวบจน
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดเวทีขึ้นในหลายพื้นที่ได้มีการหันหน้า
เข้ามาพูดคุยกันมากข้ึน เริ่มมีการใช้เหตุผลในการพูดคุย 
การนำเสนอปัญหาของหมู่บ้าน การร่วมก�าหนดแนวทาง
การพฒันาหมูบ้่าน และแปลงผลไปสูก่ารจดักจิกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม แม้ปัญหา
ต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดแต่การมีเวทีดังกล่าวถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นลดทิฐิ
หรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตน เพื่อเสนอแนวทาง 
ที่ เป ็นประโยชน์ของส ่วนรวมอันเป ็นแบบอย่างที่ ดี 
ให้แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่ในหมูบ้่านได้ซมึซบัหลกัการส�าคญั
ของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ท่ีเป็นหลักการส�าคัญ 
ที่สามารถน�ามาปรับใช้เพื่อลดปัญหาความแตกแยกได้  
โดยมี อสปช. ในหมู่บ้านเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
และได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เวลา 
และด�าเนินการที่ต่อเนื่อง
 ปัจจบุนัมคีวามขดัแย้งเกดิขึน้ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ผ่านมา 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัด/อ�าเภอได้ชี้แจง
ท�าความเข้าใจ แก้ไขปัญหากับประชาชนในพื้นที่และ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การขับเคลื่อนห้วงต่อไป
จะให้ความส�าคญัเพือ่สร้างบรรยากาศสนับสนุน กระบวนการ
ปฏิรูป และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งด�าเนินการ
สร้างความปรองดองสมานฉนัท์อย่างต่อเน่ือง เพือ่ลดความ
ขดัแย้ง และป้องกนัไม่ให้เกดิความขดัแย้งขึน้ใหม่ ด้วยการ
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส ่วนร ่วมในการแสดง  
ความคดิเหน็และตกผลกึแนวความคดิตามกรอบการปฏรูิป
ประเทศไทย ทั้ง ๑๑ ด้าน โดยจะด�าเนินการติดตาม

ประเมินผลทัศนคติประชาชนทุกภาคส่วน และองค์กร
ต่างๆ ในสงัคมทีม่ต่ีอการปฏริปูประเทศและการบรหิารงาน
ของภาครัฐ โดยท่ียังคงไว้ซ่ึงกลไกในการรวบรวมข้อมูล  
รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อน�าไปสู ่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 
และเกิดความปรองดองอย่างย่ังยืนต่อไป นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 
เพื่อการปฏิรูปในการช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรนุแรงจากการชุมนุมทางการเมืองของทกุฝ่าย 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการ
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางการ
เมืองและโครงสร้างระดับนโยบายที่ประชาชนมีความเช่ือ
ต่างกัน ซึ่งจะเกิดในระดับแกนน�าแนวคิดแต่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยด�าเนินการในระดับชุมชน 
หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ท�าให้ 
การด�าเนินการในระดับพื้นที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ 
ด�าเนินงาน ถึงแม้ว ่าได้มีการยกเลิกการประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกไปแล้ว แต่ยังมีค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ควบคุมการชุมนุมอยู่ซ่ึงเห็นว่ายังมี
ความจ�าเป็นเพราะหากมีการปล่อยให้มีการแสดงความคดิเหน็
ทางการเมืองหรือมีการปลุกระดมก็อาจจะมีความขัดแย้ง 
เกิดขึ้นอีกเพราะกลุ่มแกนน�า ยังมีแนวคิดเดิม ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนต้องแก้ไขที่แนวคิดของประชาชน และ
แกนน�าให้มีความคิดร่วม ท�าเพื่อประเทศชาติส่วนรวม 
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่

ปัญหาความเดอืดร้อน และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที ่
 ส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาใกล้ตัวท่ีประชาชนประสบ
อยู่โดยส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยประสาน 
กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเยียวยา 
แต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขในภาพรวมจะน�าเสนอให้กับรัฐบาล  
เข้าด�าเนินการช่วยเหลือต่อไป ดังนี้
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 - ปัญหาสนิค้าอปุโภค บรโิภคทีจ่�าเป็น ส�าหรบัประชาชน 
ยงัมรีาคาสงู ทีซ่ึง่จากการเปิดเวทเีสวนา ประชาชนและชาวบ้าน
ในระดับรากหญ้า ยังมีการเสวนาเรื่องนี้กันอยู่จ�านวนมากใน 
ชัน้ต้นได้ทราบว่ารฐับาลได้พยายามระดมความคดิ และหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหานีอ้ยู ่ซึง่มภีาคราชการทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ ประสานภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ เช่น โครงการ 
ธงฟ้าของรัฐบาล
 - จากการเสวนาในเวทคีวามคดิสู่การปฏริปู “คนไทยหวัใจ
เดียวกัน” ประชาชนในพ้ืนท่ีต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือระบบ
ชลประทาน ต้องการน�้าให้เข้าถึงในพื้นที่ เพื่อใช้น�้าในการท�า
เกษตรกรรมต่างๆ ได้ทัง้ปี สามารถใช้น�า้ในการเล้ียงชพีของตนเอง
ได้หลายๆด้าน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิโดยรวมดขีึน้และต้องการ
ให้มเีส้นทางคมนาคมเข้าถงึหมูบ้่าน มไีฟฟ้าอย่างทัว่ถงึโดยเฉพาะ
ความสว่างบนท้องถนน 

ข้อคิดเห็น/ข ้อเสนอแนะในการสร ้างความปรองดอง
สมานฉันท์จากการเปิดเวทีปฏิรูปประเทศ
 ๑)  ควรมีการจัดท�าเวทีประชาคมสร้างความปรองดอง 
อบรมสร้างความเข้าใจ เด็ก เยาวชน ให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจบัุน
เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องในอนาคต
  ๒) สร้างกจิกรรมความปรองดองของเด็ก เยาวชน ระดบั
หมูบ้่าน ชมุชน เช่น การเข้าค่ายเพือ่ให้เกดิความสามคัคช่ีวยเหลอื
ซึ่งกันและกัน
  ๓)  ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างผู ้น�าชาวบ้านให้ 
บ่อยขึ้นเริ่มปลูกฝังความส�าคัญล�าดับอาวุโส สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม
  ๔)  ให้มีการจัดเวทีพบปะระหว่างแกนน�าทางการเมือง
ทุกพรรคให้ส�านึกรักชาติมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคล
 ๕)  ควรมคีนกลางทีแ่ท้จรงิในการประสานด้านความคิด
การสร้างความสมานฉนัท์ มกีจิกรรมบางส่วนถกูบงัคบัให้ท�าหรอื
เข้าร่วมกจิกรรม หรือความคดิเหน็ท่ีถูกน�าเสนอไม่ถูกปฏบิตั ิไม่มี
การสานต่อแก้ไข หรอืน�าไปใช้ประโยชน์ จงึไม่เกดิการมีส่วนร่วม
  ๖)  ภาคการเมือง ภาครัฐบาล ต้องมีความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันและช่วย
แก้ไขปัญหาในความคิดแตกต่างความขัดแย้งถ้าแก้ปัญหาได้ 
ประชาชนจะรักใคร่สามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันเอง
 ๗) ความสมานฉนัท์เกดิได้จากทกุฝ่ายให้ความร่วมมอืกัน 
พัฒนาแก้ไขปัญหาผู้น�าแตกแยกต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก

นายเสริม ไชยณงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดอ่างทอง
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  ๘)  สร้างจติส�านกึให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึการรูจ้กั
หน้าที่ของตนเองท�ากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
  ๙)  รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง นักวิชาการจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่าอิงทฤษฎีอย่างเดียว
 ๑๐)  สร้างวัฒนธรรมเด็กเคารพผู้ใหญ่ สร้างระบบ
เศรษฐกิจให้คนอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้า สร้างความเสมอภาค 
กฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมในทุกฝ่ายทุกคนมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นไม่ปฏิบัติแบบเลือกพรรคเลือกพวก

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ให้จังหวัดส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้
และสร้างความเข้าใจต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์ 
และสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ ในระดับ
หมู ่บ้าน/ชุมชน มีเวทีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
พร้อมทั้งน�าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรม
มาพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วน 
มส่ีวนร่วม มุง่เน้นกลุม่เดก็และเยาวชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมด้วย
 ๒) ให้จังหวัดท�าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ 
การท�างานของรัฐบาลและ คสช. พร้อมท้ังสอดส่องดูแล 
ไม่ให้มกีารน�าเสนอเผยแพร่ข่าวสาร ทีบ่ดิเบอืนและไม่ถกูต้อง
 ๓) กรณีที่จังหวัดพบว่ามีการพยายามสร้างข่าวเท็จ
หรือปลุกปั่นกระแสว่ารัฐเลือกปฏิบัติกับบางพื้นที่หรือรังแก
ประชาชนผูย้ากไร้ ขอให้จงัหวดัรบีเข้าไปด�าเนนิการระงบัยบัยัง้ 
และเข้าไปท�าความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รบัทราบอย่างท่ัวถึงและสม�า่เสมอ และ
ด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 ๔) ขอให้จังหวัดก�าชับให้ข ้าราชการ หน่วยงาน  

ส่วนราชการและองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ได ้ร ่วมปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 

โดยร ้อยใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะด�าเนินการในพ้ืนที่  และ 

บูรณาการผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๕) ขอให้จังหวัดชี้แจงท�าความเข้าใจกับสื่อมวลชน 

และประชาชนหากพบว่ามข่ีาวในพืน้ที ่ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อเทจ็จรงิ 

มีการบิดเบือน ให้ถูกต้องต่อไป

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดล�าปาง

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ณ จังหวัดหนองบัวล�าภู
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   ๑.๓ การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินได้จัดท�าโครงการ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มี 
การบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทโดยน�าที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมา
ด�าเนนิการจัดทีดิ่นให้แก่ราษฎรตามสภาพเดิมทีค่รอบครองอยู ่
แต่ไม่เกิน ครอบครัวละ ๑๕ ไร่ พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญาต 
ให้ใช้ประโยชน์ในทีดิ่นของรฐัเป็นหลกัฐานและเสยีค่าตอบแทน 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไร่ละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนญุาตให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ผลการดำาเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑ .  จัดสรรที่ดินท� ากินให ้ราษฎรที่ครอบครอง 
ทีส่าธารณประโยชน์ทีป่ระชาชนเลกิใช้ และผูค้รอบครองยากจน 
ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดตาก ตรัง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ 
สุพรรณบรีุ สุรินทร์ หนองบวัล�าภ ูขอนแก่น น่าน อดุรธาน ีและ
อุบลราชธานี จ�านวน ๑,๘๑๘ แปลง 
  ๒. จัดที่ดินตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และ
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชยีงราย และสระแก้ว จ�านวน ๒,๐๑๒ แปลง 
 ๓. ในส่วนของการด�าเนนิงานเดนิส�ารวจออกโฉนดทีด่นิ 
เพ่ือสร้างความสุขให้แก่ประชาชนท่ียงัไม่มเีอกสารสิทธิ ์ในพืน้ที่ 
๔๘ จงัหวดัทัว่ประเทศ ได้ออกโฉนดทีดิ่น ได้จ�านวน ๔๒,๓๖๐ แปลง 
 ๔. ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๒ เมษายน 
๒๕๕๘) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กรมทีด่นิยงัได้จดัท�าโครงการ “มอบโฉนดทีด่นิทัว่ไทย รวดเรว็ทนัใจ 
โปร่งใสเป็นธรรม” และโครงการ “มอบโฉนดที่ดิน ๖๐ พรรษา 
๖๐ ร้อยแปลง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบโฉนดที่ดิน 
ให้กับประชาชนแล้ว จ�านวน ๘,๓๒๓ แปลง มอบหนังสือ
อนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ จ�านวน  
๑,๓๙๑ แปลง 

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ จังหวัดจันทบุรี

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ จังหวัดสระบุรี
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 ๕. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าท�า
ประโยชน์หรอืเข้าอยูอ่าศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตใินพืน้ที่
น�าร ่อง ต�าบลแม่ทา อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งโครงการดังกล่าวอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 
ในพื้นที่ เนื้อท่ี ๗,๒๘๒ ไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์ 
จ�านวน ๑,๒๓๕ ครอบครัว 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑)  การบุกรกุพืน้ทีเ่ขตอทุยานแห่งชาตเิขตป่าไม้ถาวร 
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดควรตรวจสอบข้อมูล 
การรกุป่าทกุแห่ง จ�านวนพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุ จ�านวนพืน้ทีส่ามารถ
ผลักดันผู้บุกรุกออกไป และแผนการทวงคืนพื้นที่ป่าที่ยังคง 
มีการบุกรุกอยู่ เพื่อผลักดันผู้บุกรุกออกไป
 ๒)  การบุกรกุพืน้ทีเ่ขตอทุยานแห่งชาต ิเขตป่าไม้ถาวร
และเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดควรเร่งรัดด�าเนินการตรวจ
สอบข้อมลูการบกุรกุเขตพืน้ทีอ่ทุยานและเขตพืน้ทีป่่าแต่ละป่า 
จ�านวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจ�านวนผู้บุกรุกที่ถูกผลักดันออกจาก
พื้นที่ป่าที่ผ่านมาจ�านวนผู้บุกรุกที่เหลือยังคงอยู่ในพื้นที่ป่า 
และแนวทางการอพยพผู ้ที่บุกรุกที่เหลือทั้งหมดออกจาก 
พื้นที่ป่า
 ๓)  การจัดสรรท่ี ส.ป.ก. ให้แก่ประชาชน จังหวัด 
ควรตรวจสอบเขต ส.ป.ก. ให้ถูกต้องชัดเจน ไม่ไปทับซ้อน 
กับเขตอุทยาน/เขตป่า เขตของกรมที่ดินก่อนที่จะจัดสรร 
ให้ประชาชนเข้าไปครอบครองท�าประโยชน์และตรวจสอบ 
การใช้ที่ดิน ส.ป.ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 ๔)  จังหวัดควรเร ่งด�าเนินการตรวจสอบข ้อมูล 
การบกุรกุเขตพืน้ทีอ่ทุยานและเขตพืน้ทีป่่าแต่ละป่า จ�านวนพืน้ที่
ที่ถูกบุกรุก จ�านวนผู ้บุกรุกท่ีถูกผลักดันออกจากพื้นที่ป่า 
ทีผ่่านมา จ�านวนผูบุ้กรกุทีเ่หลอืทีย่งัคงอยูใ่นพืน้ทีป่่า แนวทาง
การอพยพผูท้ีบ่กุรกุทีเ่หลอืทัง้หมดออกจากพืน้ทีป่่าการจัดสรร  
ที่ ส.ป.ก. ให้แก่ประชาชน

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ จังหวัดตรัง

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ จังหวัดเชียงใหม่

 ๕)  เน้นย�า้การแก้ไขปัญหาบุกรกุพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ รวมทัง้การปลกูป่าฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุท�าลายเป็นนโยบาย
ส�าคัญรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพในจังหวัดเอาใจใส่ ก�ากับ ดูแล มีข้อมูลพื้นที่ป่าอุทยาน
และพื้นที่ถูกบุกรุกและให้มีการด�าเนินการในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันดูแล 
รักษาเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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   ๑.๔ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๑.๔.๑) ก า รสนั บสนุ น ก า รบ ริห า ร ง านจั ง หวั ด / 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑
 “แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า รายการ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของจังหวัด ที่จ�าเป็น
ต้องจัดท�าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง 
การพัฒนาของจังหวัดในอนาคต
 “แผนพฒันากลุม่จงัหวดั” หมายความว่า รายการ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของกลุ ่มจังหวัด 
ที่จ�าเป็นต้องจัดท�าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต
 “แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัด” 
หมายความว่า แผนทีแ่ปลงแผนพฒันาจงัหวดัสูก่ารปฏบิติั
โดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
ในจั งหวั ด ในแต ่ ละป ี งบประมาณเพื่ อ ให ้ เป ็ น ไป 
ตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโครงการนั้นจะด�าเนินการโดยจังหวัด กระทรวง  
ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงาน 
อื่นใดของรัฐ หรือเอกชน
 “แผนปฏิบัติราชการประจำาปีของกลุ่มจังหวัด” 
หมายความว่า แผนท่ีแปลงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโครงการนั้นจะด�าเนินการโดยจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน
 “การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” 
หมายความว่า การบริหารราชการของจังหวัด เพื่อให้
จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่
ในเขตจงัหวดัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี 

การบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ สรรพก�าลัง 
และทรัพยากรในจงัหวัดและการท�างานประสานความร่วมมอื
กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลัก
ร่วมกัน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการบริหาร
การพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
จังหวัดอย่างชัดเจน
 ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการท�าหน้าที ่
จดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์
ประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในจังหวัด เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จังหวัดต้องการจะบรรลุ
ภายในห้วงเวลาที่ก�าหนด เพื่อใช้เป็นเป้าหมายรวม 
ของจงัหวดัทีจ่ะท�าให้ทกุภาคส่วนในจงัหวดัระดมสรรพก�าลงั
ในการด�าเนนิกจิกรรมตามบทบาททีเ่กีย่วข้องอย่างมทีศิทาง
ที่ชัดเจน สอดรับประสานกันอย่างบูรณาการ ใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือใช้ทรัพยากร 
ร่วมกัน มิใช่ต่างคนต่างท�า หรือมุ่งเน้นยึดติดกับงานแต่ละ
ด้านที่หน่วยงานต้นสังกัดก�าหนดเพียงอย่างเดียว ทุกส่วน
ราชการจะต้องใช้แผนยทุธศาสตร์เป็นตวัตัง้ แล้วจดัท�าแผน
ด�าเนินงานสอดคล้องกับเป ้าหมายและยุทธศาสตร  ์
ของจังหวัด
 กำาหนดให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบดำาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อจังหวัดก�าหนดเป้าหมาย  
ที่ต้องการบรรลุและยุทธศาสตร์เพื่อด�าเนินการบรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าว ต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบหลัก และ 
ผูร้บัผดิชอบร่วม เพือ่บรูณาการการด�าเนนิงาน ไม่ใช่ต่างหน่วย
ต่างท�า โดยไม่ดูหน่วยอื่น เช่น ยุทธศาสตร์การท�าสงคราม
กบัยาเสพตดิ คณะกรรมการบรหิารจงัหวดั (กบจ.) อาจมอบ
ให้รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพ ผู ้รับผิดชอบ 
ก็จะต้องระดมหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
ก�าหนดเป้าหมาย ภารกิจ กลยุทธ์ มาตรการ ตลอดจน
ก�าหนดแผนด�าเนนิการ รวมทัง้ก�าหนดตวัชีว้ดั เกณฑ์ และ
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การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างบูรณาการ เป็นลักษณะการ
ท�างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ และ
ร่วมรับผิดชอบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นลักษณะการท�างาน
อย่างมีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการประชุมติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการบริหารจังหวัด 
แบบบูรณาการทุกระยะ วิธีการท�างานเช่นน้ีเป็นการ 
ยดึเป้าหมายรวมของจงัหวดัยทุธศาสตร์ ภารกจิของจังหวดั
เป็นตัวตั้ง มิใช่ต่างหน่วยต่างท�า
 จัดสรรทรพัยากรตามยทุธศาสตร์จงัหวดั กล่าวคอื 
หากยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุ่งเน้นไปด้านใด ส่วนราชการ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องก�าหนดแผน/โครงการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด มิใช่การเกลี่ย 
งบประมาณให้ทุกหน่วยงานเท่าๆ กัน รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือของส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับ
ทรพัยากรบคุคล กล่าวคอื หากเป็นยทุธศาสตร์ของจงัหวดั 
แต่ขาดแคลนก�าลังคน ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสามารถ 
ขอให้ส่วนราชการจัดเจ้าหน้าที่มาร่วมปฏิบัติงานจนกว่า
ภารกจิจะบรรลเุป้าหมาย เป็นการสร้างระบบการท�างานแบบ
ข้ามหน่วยงาน
 ประชุมพบปะอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน เชิงยุทธศาสตร์
กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ รวมทั้งการสรุป
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่กระทบต่อการด�าเนินงาน 
ตามยทุธศาสตร์ ทบทวนสมรรถนะการท�างานเพือ่ประเมนิ 
ขีดความสามารถ และการรายงานผลความก้าวหน้าของ
เจ้าภาพที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ให้ค�านึงถึงความไม่ซับซ้อน
ของพิธีการ เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นการปฏิบัติงานเป็นทีม เน้นความสัมพันธ์
และความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก และสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย 
เปิดโอกาสให้ผู ้เกี่ยวข้อง และผู ้ใต้บังคับบัญชาแสดง 
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

 ยดึประชาชนเป็นเป้าหมาย มกีารสร้างกลไกหรอื
ช่องทางรวบรวมปัญหาความต้องการและ ความคาดหวัง
ของประชาชน แล้วย้อนกลับมาดูยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน โครงการและทรัพยากร ของจังหวัดว่าเหมาะสม 
หรือต้องปรับปรุงในเร่ืองใด เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจว่า ภาครัฐจะมีวิธีการ
จัดการภายใน ของหน่วยงานอย่างไร แต่จะสนใจ 
ที่การให้บริการหรือการตอบสนองที่มีคุณภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว สะดวก ประหยัด เป็นธรรม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ที่ 
การให้บริการ ดังนั้น การให้บริการที่มีคุณภาพจึงเป็นทั้ง 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
 เผยแพร่ทศิทางยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ผู้บรหิาร
ของทกุส่วนราชการ/หน่วยงานต้องช่วยกนั สือ่ความหมาย 
ถ่ายทอดทิศทาง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายรวมของ
จังหวัดกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งอย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ เพือ่ให้ทกุคนตระหนกัและเกดิส�านกึร่วมกัน
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ ของจังหวัด กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ในขณะที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่จะต้องตระหนักดีกว่าภารกิจ
ทีก่�าลงัปฏบิตัอิยูน่ีต้อบสนอง เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ใด
ของจังหวัด
 พัฒนากระบวนการทำางาน โดยการทบทวน 
ปรบัปรงุ ออกแบบกระบวนงาน กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค
ต่อการท�างาน หรอืการให้บรกิารประชาชน จดัต้ังศนูย์รวม
ให้บริการประชาชน มอบอ�านาจการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เ พ่ือปรับปรุ ง
กระบวนการท�างาน
 พัฒนาการเรียนรู้บุคลากร ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรคือหัวใจส�าคัญพื้นฐานประการหนึ่ง ที่ส่งผล
ต่อความส�าเร็จของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
จังหวัดต้องจัดให้มีแผนพัฒนาก�าลังคน แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของจังหวัด และจ�าเป็นต้องจัดสรร 
งบประมาณส ่วนหนึ่ ง ไว ้ เ พ่ือการ พัฒนาบุคลากร  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของบคุลากร และการปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน์ ค่านิยม การท�างานที่สอดคล้องกับรูปแบบ
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
การถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ท�างานท้ังในส่วน 
ที่ประสบความส�าเร็จ หรือล้มเหลว การน�าเสนอรูปแบบ
การท�างานที่เป็นเลิศ หรือประสบความส�าเร็จขององค์กร
ภาครฐั/ภาคเอกชนท้ังใน และต่างประเทศ โดยอาจเผยแพร่
ใน Website ของจังหวัด หรือจัดท�าเป็นเอกสารเผยแพร่
 มเีครือ่งชีว้ดัการทำางาน โดยการน�าเป้าหมายรวม
ของจังหวัดในแต่ละยุทธศาสตร์มากระจาย เป็นเป้าหมาย 
กลุ่มงาน หรือเป้าหมายย่อย ก�าหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ
แต่ละเป้าหมายย่อย และก�าหนดตัวชี้วัด ใช้ผลการปฏิบัติ
งานตามตัวชี้วัดเป็นเครื่องแสดงขีดความสามารถในการ
ท�างาน เช่น ระดับรายได้ของประชาชนจะต้องผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อัตราการ 
ลดลงของคดีอาชญากรรม อัตราการ เจ็บป่วยลดลง ระดับ
ความพึงพอใจการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่าน
มาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เป็นต้น เครื่องชี้วัดการท�างาน
ดังกล่าวจะเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสามารถติดตาม ก�ากับ ดูแล และตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ทำางานเชิงรุก ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ทีเ่ข้ามากระทบการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 
หรือภาวะที่กระทบต่อประชาชน เพื่อชี้ให้เห็นโอกาส 
ปัญหาอปุสรรค หรอืความเสีย่ง เพือ่ก�าหนดและด�าเนนิการ
กลยุทธ์/มาตรการฉกฉวยโอกาส หรือด�าเนินกลยุทธ์ 
เพื่อป้องกันปัญหาลุกลาม เปรียบเหมือนเดินอยู่บนถนน 
เมื่อเห็นเมฆด�าก้อนใหญ่ลอยมา คาดว่าไม่เกินห้านาที 
ฝนจะตก แต่กย็งัเดินต่อไปไม่เตรยีมตัวหาร่ม หรอืหาทีห่ลบฝน 
ในทีส่ดุก็ต้องเปียกฝน
 ทำางานอย่างมีพันธมิตร การบริหารงานของ
จังหวดักระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีหลายกลุม่หลกัการท�างาน
จะต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท�าให้ทุกกลุ่ม
เห็นว่า จังหวัดก�าลังจะไปที่ไหนอย่างมีทิศทาง และ

ยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ประชาชน 
ชมุชนจะได้อะไร และหากไม่ท�าจะส่งผล อย่างไร ส่ิงเหล่านี ้
ผูบ้ริหารระดับสงูจะต้องชีน้�า ผลกัดัน และกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
เข้ามาร่วมมือ มิใช่ท�างานแบบเก่งคนเดียว (one man show)
 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
แสดงความคิดเห็นในการด�าเนินงานตามแผน/โครงการ 
ทีส่่วนราชการจะด�าเนนิการต้ังแต่เริม่ต้น การปรกึษาหารอื
ร ่วมกันระหว่างผู ้แทนส่วนราชการ และประชาชน 
ในรปูแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และผลักดัน
ให้การด�าเนินงานเกิดผลส�าเร็จบนความพึงพอใจของ
ประชาชน
 วางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัด  
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าประกอบ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ให้จังหวัด/กลุ ่มจังหวัดวางมาตรการจัดท�า
ปฏิทินเร่งรัดการด�าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ รวมทัง้มมีาตรการและแนวทางทีส่ามารถ
ปรับแผนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของจังหวัด เพื่อให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ มคีวามถกูต้อง โปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่โครงการด�าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ/ไม่สามารถด�าเนินการได้ ขอให้เน้นในเรื่อง 
การแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนทีเ่ป็นส�าคญั เพ่ือ “บ�าบัดทกุข์ 
และ บ�ารุงสุข” ของประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้ง 
มีมาตรการเร่งรัดให้โครงการด�าเนินการแล้วเสร็จตามห้วง
เวลาที่ก�าหนด และให้ก�าชับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณได้บนัทกึข้อมลูผลการด�าเนนิงาน และผลเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการส�ารวจตรวจสอบและปรับปรุง 
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรมที่ด�าเนินการจนแล้วเสร็จ
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 ๒) โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ ของจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลของโครงการ 

อย่างสม�่าเสมอว่า โครงการที่ได้จัดท�าแล้วเสร็จนั้น ประชาชน

ได้รบัประโยชน์อย่างไร หรอืโครงการอาจส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อชุมชนอย่างไร และจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นอะไร เมือ่ระยะ

เวลาได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

 ๓) จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด ควรน�าข้อสังเกต หรือ 

ข้อบกพร่องของการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมา โดยน�าข้อมูล 

มาปรบัปรงุแก้ไข ในการจดัท�าโครงการในปีงบประมาณถดัไป 

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีก และจะต้องพัฒนา

โครงการในปีงบประมาณถัดไปให้ส�าเร็จตามเป้าหมายและ

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ รวมท้ังมีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ 

ต่อประชาชนยิ่งขึ้น

 ๔) ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โดยด�าเนินการให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและกว้างขวาง เพื่อให้

ประชาชนได้รับรู้รับทราบผลการด�าเนินการ จังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด จึงควรพิจารณาหาช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ 

เพิ่มเติม โดยเฉพาะช่องทางท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ ทนัททีนัใด ถกูที ่ถกูเวลา เช่น สือ่วทิยุ 

สื่อโทรทัศน์ และสื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 ๕) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องประชาสัมพันธ์  

ให้หน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

ที่ได้มีการบูรณาการโครงการร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ให้รับรู ้รับทราบแผนงานโครงการ และตระหนักถึงผล 

การด�าเนินการ เป้าหมาย และจุดประสงค์ของโครงการ ให้ส�าเรจ็

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือ

ช่องทางการรบัทราบข้อมลูของภาคประชาชนในพืน้ทีม่ากขึน้ 

การน�าเรือ่งแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ให้ประชาชนทราบ

ในคณะกรรมการหมู่บ้าน/ต�าบล รวมทั้งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดขอนแก่น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดยโสธร
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 ๖) ให้จังหวัดให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์ประเทศกับยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ และ  

การขับเคล่ือนนโยบายสู ่การปฏิบั ติอย ่างต ่อเนื่อง  

โดยในการจัดท�ายทุธศาสตร์จังหวดัและกลุ่มจังหวดัจะต้อง

น�าข้อมูลสภาพปัญหา ความขัดแย้ง ภูมิสังคมของพื้นที่ 

เป็นตวัตัง้ ค�านงึถึงความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ของกระทรวง

ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 

พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนากลไกการบูรณาการ 

ข้ามหน่วยงาน และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน

ก�าหนดตวัชีว้ดัร่วมทัง้ตวัชีว้ดัในระดบัประเทศและภมิูภาค 

นอกจากนีจ้ะต้องให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 

ไม ่ ให ้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป ็นข ้อจ�ากัด  

ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญ โดยหาก 

หน่วยราชการมีข้อมูลประจักษ์ชัดว่าภารกิจที่ด�าเนินการ

อยูเ่ป็นส่ิงท่ีถูกต้องและจ�าเป็น ท่ีจะต้องด�าเนนิการต่อเนือ่ง

แล้ว ควรต้องน�าเสนอรัฐบาลในการด�าเนินการต่อเนื่อง  

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมโดยรวม

 ๗) การจัดท�ายทุธศาสตร์จังหวดัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่

ประชาชนและชุมชนยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย และ 

มีระยะเวลาในการจัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัดน้อยมาก  

ท�าให้การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน และบทบาทของจงัหวดั 

ไม่สนองตอบความต้องการและสะท้อนปัญหาของประชาชน

เท่าที่ควร โดยโครงการต่างๆ จะเป็นความต้องการของ

หน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการจัดเวที 

ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และ 

มีระยะเวลาในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัดได้อย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดตาก

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสกลนคร

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
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๑.๔.๒) การก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่แม่นำา้และรมิทะเล 
ทั่วประเทศ
 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้า และริมทะเล
ทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ส�านักงบประมาณ ให้เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ ซ่ึงโครงการ
ที่ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
การพงัทลายของตลิง่รมิแม่น�า้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เขือ่นป้องกนั
ตลิ่งริมแม่น�้าโขง สามารถท่ีจะช่วยลดการสูญเสียดินแดน
ให้กับประเทศไทยได้ป ีละไม ่น ้อยกว ่า ๑,๕๓๔ ไร ่  
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นความส�าคัญและ 
มีแผนงานที่จะด�าเนินการต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น�้าโขงและแม่น�้าระหว่าง
ประเทศสายอ่ืนๆ ด้วย ส�าหรับการลงพื้นที่ตรวจการ
ก ่อสร ้าง เขื่ อนป ้องกันตลิ่ งริมแม ่น�้ า โขง ในครั้ งนี้  
เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลส�าหรับประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของส�านักงบประมาณ ให้กับกรม 
โยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน
บริเวณตลิ่ง อันเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน�้า 
เพื่อป้องกันชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชน ไม่ให้เกดิการ
เสยีหายและเพือ่ให้เกดิความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
ในอนาคตอีกด้วย 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ออกแบบ ก ่อสร ้าง และบ�ารุงรักษาเข่ือนป ้องกัน  
ตลิง่พงัทลายทัว่ประเทศ ทัง้ในรมิแม่น�า้ ล�าคลอง รมิทะเล และ
รมิแม่น�า้ทีเ่ป็นเขตแดนกัน้ระหว่างประเทศ ซึง่ภารกจิดงักล่าว
ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี และ 
ใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะทีก่�ากบัดแูลกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง จึงได้มอบ
นโยบายต่อการด�าเนินการดังกล่าว ว่าในการด�าเนินการ
ก่อสร้างนี้จะต้องบูรณาการการท�างานในทุกๆ ด้าน  
ทั้ งด ้ านมาตรฐาน  ความปลอดภัย การก ่อสร ้ าง  
ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สภาพแวดล้อม และ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้งาน

ก่อสร้างมคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพ ทัง้นีก้รมโยธาธิการและ
ผังเมือง รวมถึงบริษัท ผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่ได้รับงาน 
จากกรมโยธาธกิารและผังเมอืง ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี  
ซึ่งภาคเอกชนที่ได้เข้ามาเป็นผู้รับจ้าง หรือ คู่สัญญากับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังได้เห็นถึงความจริงจังตั้งใจ
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการด�าเนนิงานทกุๆ 
อย่างด้วยความโปร่งใส สจุรติ ไม่มกีารเรยีกรบัผลประโยชน์
ใดๆ ดังเช่น การด�าเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อน 
ป้องกันตลิ่งพังทลายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้  
ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ผูกพันงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แม้ว่าจะผ่านขัน้ตอนกระบวนการประกวดราคาจดัซือ้จัดจ้าง
ตามระเบยีบของทางราชการไปแล้ว แต่ทางบริษทัผูร้บัจ้าง
งานก่อสร้าง ยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความความร่วมมือ
ต่อนโยบายด้านความโปร่งใสของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทยและรฐับาลชดุนีแ้ละได้ร่วมสนบัสนนุ โดยบรษิทั
ผู้รับจ้างงานก่อสร้างท่ีได้เข้าท�าสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามโครงการบ�ารุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ  
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แสดงความจ�านงยินดี 
ลดราคาค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างจ�านวน ๔๕๖ 
โครงการ ลงอีกจากทุกโครงการเป็นเงินที่ลดลงประมาณ 
๔๗๐ ล้านบาท โดยจะได้มีการด�าเนินการก่อสร้างต่อไป 
ทั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางราชการสามารถ
ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินลงได้จ�านวนมาก และ
สอดคล้องกับนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล
ด�าเนินโครงการอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นมิติที่ดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้สนับสนุน 
การท�างานท่ีซ่ือสัตย์ สุจริตและมีความโปร่งใส โดยยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ
 การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น�้าและริมทะเล
ทั่วประเทศ ได้ก�าหนดเป้าหมายการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
ตลิ่งริมแม่น�้า จ�านวนระยะทางทั้งหมด ๔๖,๘๕๐ เมตร  
โดยเป็นโครงการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๓๑๒ แห่ง และ
เป็นการจดัท�าโครงการใหม่ทีผ่กูพนังบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๕๖ แห่ง โดยม ี
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ผลการด�าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วจ�านวน ๒๔ แห่ง อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการก่อสร้าง จ�านวน ๒๘๘ แห่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 
จ�านวน ๒๘ แห่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จ�านวน ๘๐ แห่ง 
อยูร่ะหว่างส�านกังบประมาณพจิารณาความเหมาะสม จ�านวน ๔๗ แห่ง 
และอยู ่ระหว่างประกวดราคา ๑ แห่ง งบประมาณทั้งหมด 
๕,๔๗๑,๒๗๔,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๕๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔%

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ขอให้จังหวัดตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณ
สถานทีก่่อสร้างเขือ่น ซึง่ในบางพืน้ทีไ่ด้ก่อสร้างในทีด่นิของเอกชน 
และอาจมปัีญหาในเรือ่งกรรมสทิธิท์ีด่นิ เมือ่ทีด่นิบรเิวณทีก่่อสร้าง
เขื่อนได้รับการพัฒนาและมีราคาสูงนั้น เนื่องจากในการก่อสร้าง
เป็นเพยีงแค่การยนิยอมหรอือนญุาตให้ใช้พืน้ทีใ่นการก่อสร้างมิได้
ยกให้ทางการ จึงควรศึกษาข้อกฎหมายและหากสามารถด�าเนิน
การตัดแบ่งโฉนด (ตัดโอน) และข้ึนทะเบียนเป็นท่ีสาธารณะและ
เป็นที่สาธารณะของกระทรวงมหาดไทย ก็ควรด�าเนินการให้
เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 ๒) ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง เกิดความเข้าใจในการพัฒนาพื้นที ่
ซึ่งการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยมีก�าชับให้หน่วยปฏิบัต ิ
เน้นมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นหลัก
 ๓) ขอให้จังหวัดควบคุม ตรวจสอบ การก่อสร้างให้เป็นไป 
ตามหลกัวศิวกรรม หลกักฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง
ต่างๆ ให้เข้มงวด และมีความถี่ในการตรวจสอบเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายทีอ่าจเกดิข้ึนได้ และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ค่า
 ๔) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าและริมทะเล 
จังหวดัควรตรวจสอบปัญหาแนวเขตของโครงการให้ถูกต้องชดัเจน และ
ท�าประชาคมให้เรียบร้อย เพ่ือมใิห้เกดิผลกระทบกบัประชาชนในพืน้ที่
 ๕) ขอให้จังหวัดเร ่งรัด ก�ากับ ติดตามและควบคุม  
ของการด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าและริมทะเล ให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการ 
ใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น�้าและริมทะเลทั่วประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น�้า
และริมทะเลทั่วประเทศ ณ จังหวัดนครพนม

นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น�้า
และริมทะเลทั่วประเทศ ณ จังหวัดพัทลุง

 ๖) ขอให้จังหวัดมีแผนงานรองรับ ปัญหา อุปสรรค ที่อาจท�าให้การด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าและริมทะเล กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
 ๗) ขอให้จังหวัดได้บันทึกข้อมูลผลการด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตล่ิงริมแม่น�้าและริมทะเล ในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นปัจจุบัน
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๑.๔.๓) การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

 ๑. สถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบัน

  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ เมษายน 

๒๕๕๘ มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภัยแล้งแล้ว รวม ๓๔ จงัหวดั ๒๑๖ อ�าเภอ ๑,๑๗๐ 

ต�าบล ๑๐,๕๘๐ หมู ่บ ้าน คิดเป็นร ้อยละ ๑๔.๑๑  

ของหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย (๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน) 

ได้แก่ นครราชสมีา ชยัภมู ิสกลนคร บรุรีมัย์ ลพบรีุ สุโขทยั 

มหาสารคาม นครสวรรค์ ขอนแก่น ชัยนาท พิษณุโลก 

จันทบุรี พิจิตร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง ชลบุรี ตาก 

เชียงใหม่ อ�านาจเจริญ แพร่ สตูล ก�าแพงเพชร น่าน 

กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ล�าปาง อุตรดิตถ์ สระบุรี เพชรบุรี 

สระแก้ว นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 

 ๒. การดำาเนนิการตามแผนการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงมหาดไทย 

   ๒.๑ การเตรียมความพร้อม ได้สั่งการให ้

ผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจังหวัดส�ารวจพืน้ที ่หมู่บ้าน และ ต�าบล 

ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง ส�ารวจภาชนะรองรับน�้า และ

จุดแจกจ่ายน�้ากลางประจ�าหมู ่บ้าน รวมทั้งจัดระบบ 

ระบายน�า้ ขดุลอกคคูลอง ระบบเกบ็กกัน�า้ ระบบน�า้บาดาล 

และระบบประปา ซึ่งได้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักรกล  

เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน โดยบูรณาการ

ประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง  

ทั้งในส่วนกลาง จังหวัด อ�าเภอและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ

   ๒.๒ สร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 

ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยอาศัยเครือข่ายของกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการชี้แจงท�าความ

เข้าใจแก่ประชาชน และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารจากรัฐบาล

ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

   ๒.๓ สั่งการให้จังหวัดสำารวจข้อมูลพื้นที่

การเกษตร ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส�าหรบัประกอบการจดัท�าแผนบูรณาการ 

ภยัแล้ง โดยจงัหวดัได้ส่งข้อมลูพืน้ทีพ่ชืสวน ทีค่าดว่าจะได้รบั

ผลกระทบจากภัยแล้ง ทั้งหมด ๕,๗๒๕,๘๙๖ ไร่ (๗๖ 

จังหวัด ๖๗๙ อ�าเภอ ๔,๓๓๙ ต�าบล ๓๐,๖๖๖ หมู่บ้าน) 

และคาดว่าจะมพีืน้ทีก่ารเกษตร (พชืสวน) ทีจ่ะล้มตายหรอื

เสยีหาย ในกรณทีีไ่ม่ได้รบั การแก้ไขปัญหาในห้วงวนัที ่๑๖ 

มี.ค. – ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๓๙,๓๐๐ ไร่ ในพื้นที่ 

๕๙ จังหวัด ๒๗๙ อ�าเภอ ๑,๓๑๖ ต�าบล ๖,๓๐๒ หมู่บ้าน

  ๒.๔ แก ้ไขป ัญหาขาดแคลนนำ้าบริ โภค  

โดยระบบประปาหมู่บ้าน ในปี ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่ มงีบประมาณสนบัสนนุการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน จ�านวน ๑๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๐  

ล้านบาท ส�าหรับปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๑,๗๐๐ โครงการ  

เป็นเงิน ๖,๘๐๐ ล้านบาท 

   ๒.๕ โครงการสถานีสูบนำ้ าด ้ วยไฟฟ ้า  

โดยในปี ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี 

งบประมาณสนบัสนนุสถานสูีบน�า้ด้วยไฟฟ้า จ�านวน ๓๓๔ 

โครงการ เป็นเงิน ๔๐๐ ล้านบาท ส�าหรับปี ๒๕๕๘  

จ�านวน ๖๔๙ โครงการ เป็นเงิน ๙๕๐ ล้านบาท 

  ๒.๖ สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย  

โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สนบัสนนุรถบรรทกุ

เครื่องสูบส่งน�้าระยะไกล จ�านวน ๒๓ คัน รถบรรทุกน�้า 

จ�านวน ๒๑๘ คนั รถผลติน�า้ดืม่ จ�านวน ๒๓ คนั กรมโยธาธกิาร

และผังเมืองสนับสนุนเครื่องสูบน�้า จ�านวน ๑๐๐ เครื่อง 

ร่วมด�าเนนิการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนทีป่ระสบภยัแล้ง

ซ�้าซากทั้ง ๓๑ จังหวัด

  ๒.๗ แจกจ่ายนำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

จังหวัดท่ีประสบภัยแล้งมีการแจกจ่ายน�้าเพ่ือการอุปโภค

บริโภค ไปแล้วจ�านวน ๑๓,๕๑๕,๕๐๐ ลิตร
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑) การแก้ไขปัญหาหมูบ้่านขาดน�า้อปุโภคบรโิภค และ

เสรจ็ภายในปี ๒๕๖๐ ซึง่เป็นนโยบายของรฐับาล ขอให้จงัหวดั

ส�ารวจข้อมูล กชช.๒ค. ปี ๒๕๕๖ หมู่บ้านที่ขาดน�้าอุปโภค

บริโภค และหมู่บ้านแล้งซ�้าซาก จัดท�าแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

กรมส ่งเสริมปกครองส ่วนท ้องถิ่น กรมทรัพยากรน�้า  

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล เป็นต้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าว  

 ๒) การบริหารจัดการและวางระบบการแก้ไขปัญหา

ภยัแล้งอย่างยัง่ยนืส�าหรบัจงัหวดัทีป่ระสบภยัแล้งหรอืมคีวามเส่ียง

กับการประสบป ัญหาภัยแล ้งควรต ้องมีการวางแผน 

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและชีแ้จงให้ประชาชนทราบ 

โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป 

ตามฤดูกาลฝนทิ้งช่วง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน 

โดยต้องมกีารประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนและเกษตรกร 

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีปัญหาภัยแล้งแต่มีปัญหาประชาชนได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนไป (ภัยน�้าเค็ม)  

รกุพืน้ทีเ่กษตรกรรม (สวนผกั สวนผลไม้) และปัจจบุนัผลกระทบ

ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป (ภัยน�้าเค็ม) มีประเด็น

ของการตีความตาม พ.ร.บ.ป ้องกันภัยฝ ่ายพลเรือน  

พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า ภัยจากน�้าเค็มถือเป็น 

ภยัสาธารณะทีส่ามารถด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือประชาชน

ตามกฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใด จังหวัดควรรวบรวม

ข้อมูลที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาด�าเนินการในการช่วยเหลือ

ประชาชนต่อไป

 ๓) ขอให้จงัหวดัตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งพืน้ที่

ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติ จัดท�าฐานข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนที่พื้นที่

เสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน และส�ารวจ จัดเตรียมก�าลังเจ้าหน้าที่ 

อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์การกู ้ชีพกู้ภัย  

เพื่อให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
ณ จังหวัดชลบุรี

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 ๔) ขอให้จังหวัดติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพ 

ภูมอิากาศอย่างใกล้ชดิ และได้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้ทัน

ท่วงที

 ๕)  ขอให้จังหวัดก�าชับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 

ให้ตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน�้า และสถานที่ท่องเที่ยว  

ทีค่าดว่าจะมปีระชาชนไปใช้บรกิารจ�านวนมากรวมถึงพ้ืนท่ี

ของเอกชน เมือ่พบว่าไม่มคีวามมัน่คงแข็งแรงหรอืเป็นพืน้ที่

เสี่ยงภัยพิบัติให้พิจารณาด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน

 ๖) ขอให้จังหวัดระมัดระวังในการให้ความช่วย

เหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัพบิตัฉิกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหนงัสอืสัง่การต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 ๗) ขอให้จงัหวดัได้พจิารณาการให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนทีป่ระสบภยัพบิตั ิซึง่ในบางกรณจีะต้องพิจารณา

ตามข้อเท็จจริง ซึ่งอาจยังไม่เข้าข้อกฎหมายหรือระเบียบ 

ในการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยากไร้ และมีฐานะยากจน

 ๘) ขอให้จังหวัดเร่งส�ารวจและประเมินความเสีย

หายในกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งจัดท�าประกาศจังหวัด 

และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยทราบหลักเกณฑ์การ 

ให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ 

ผู ้ได้รับความเดือดร้อนและป้องกันข้อร้องเรียนต่างๆ  

ที่อาจจะเกิดขึ้น

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน
 และจัดการภัยพิบัติ ณ จังหวัดลพบุรี

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
ณ จังหวัดชัยภูมิ

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการฟื้นฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
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๑.๔.๔) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/โครงการหนึ่งตำาบล 
 หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ด�าเนินโครงการ ตลาดนัดชุมชน  
ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
การเกษตร ผู ้ผลิตสินค้าชุมชน/OTOP ที่ประสบปัญหา 
การจ�าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาท่ีไม่เป็นธรรม 
หรือไม่มีช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าไปสู่บริโภคได้โดยตรง  
โดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าเกษตร 
สินค้าชุมชน และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด 
ที่ผู ้ผลิตและผู ้บริโภคได้มาพบกันโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง โดยให้ทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
พาณิชย์จังหวัด (สินค้าธงฟ้า) เกษตรจังหวัด สหกรณ์
การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทหาร
ในพื้นที่  ก�าหนดสถานที่จ�าหน ่ายสินค ้าที่มีระยะเวลา 
จัดเป็นประจ�าแน่นอน ไม่ใช่ลักษณะการจัด Event เพื่อให้
ประชาชนน�าสินค้ามาจ�าหน่ายเอง
 จากการติดตามผลการด�าเนินงาน พบว่า มีผล 
การด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยมสีถานทีจ่ดัตลาดนดั ทัง้ในพืน้ทีข่องส่วนราชการ สถานท่ี
สาธารณะ สถานที่เอกชนหรือแหล่งท่องเที่ยว /ในทุกจังหวัด
จ�านวน ๒,๑๐๒ แห่ง มผีูร่้วมจ�าหน่ายสนิค้า จ�านวน ๘๓,๒๒๔ 
ราย ยอดจ�าหน่ายสินค้า จ�านวน ๗๙๖,๙๗๙,๑๑๙ บาท และ
มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๗.๔๙ ล้านคน ทัง้นี ้ได้ด�าเนนิการ
จดัตลาดนดั ในลกัษณะถนนคนเดนิ จ�านวน ๓๓ จงัหวดั ๖๒ แห่ง
 กระทรวงมหาดไทย ยังได้เร่งยกระดับมาตรฐาน 
ของตลาดนัดชมุชน ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถือและได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยการคดัสรรสนิค้าดมีคีณุภาพ และราคายตุธิรรม
จากชุมชนมาจ�าหน่าย รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริม 
เพื่อให้บริการและสร้างความบันเทิงแก่พี่น้องประชาชน อาทิ 
กจิกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงดนตรีศลิปวฒันธรรมพืน้บ้าน 
กิจกรรมสาธิต นิทรรศการ สวนสนุก บริการตัดผมฟรี  
การตรวจสารปนเปื้อน และให้ความรู้เร่ืองสุขลักษณะของ
ตลาดนัดแก่ผู ้จ�าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ กระจายโอกาส 
เป็นการลดความเหลือ่มล�า้ แบ่งปันความสขุ ให้เกดิขึน้ในสงัคม 

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ณ จังหวัดอุทัยธานี

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/โครงการ
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ณ จังหวัดนนทบุรี
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กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญบริษัทห้างร้านได้น�าสินค้าที่ท่านผลิตมาร่วมจ�าหน่าย 
และขอเชิญชวนพีน้่องประชาชน มาร่วมอดุหนนุสนิค้าทีผ่ลติจากชมุชนด้วย รฐับาล
ได้มนีโยบายเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) เพือ่ให้สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน และมุง่เน้นการพฒันา
ช่องทางการตลาดเชิงรุก รวมท้ังการเช่ือมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศ ตลอดจนต้องการให้เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ามาเป็น
กลไกหนึง่ทีช่่วยขับเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนให้เข้มแขง็ กระทรวงมหาดไทย
จงึได้มอบหมายให้กรมการพฒันาชมุด�าเนนิการส่งเสรมิผลติภณัฑ์ OTOP อย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งในรอบ ๖ เดือนนี้ ด�าเนินกิจกรรม ได้แก่

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

ณ จังหวัดสิงห์บุรี

นายธานี สามารถกิจ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

ณ จังหวัดราชบุรี

 ๑. การขยายตลาดต่างประเทศ “โครงการจัดแสดง
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” 
เพื่ อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ ์  OTOP  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู ้ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  
รวมทัง้ด้านการบรหิารจดัการตลาดกบักลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน 
 ผลการดำาเนนิงาน ได้ด�าเนนิการแล้วจ�านวน ๕ จงัหวดั 
ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษถึงราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดเลย  
ถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดอุตรดิตถ์  
ถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดตราด  
ถึงราชอาณาจักรกัมพูชา และจังหวัดนครพนมถึงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
 ๑) จ�านวนผูป้ระกอบการ OTOP ทีเ่ข้าร่วมงาน ๔๓๗ ราย
 ๒) จ�านวนผู้เข้าชมงาน ๑๐๑,๘๕๓ คน
 ๓) ยอดรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
เป็นเงิน ๑๒,๕๐๘,๒๔๙ บาท
 ๔) ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จ�าหน่ายได้มากท่ีสุด ได้แก่  
(๑) ทีน่อนยางพารา (๒) ผ้าทอพืน้เมอืง (๓) ผ้าห่มฝ้าย (๔) อาหาร 
เช่น หอยจ๊อ ลูกชิ้น และ (๕) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก 
 ๒. การจัดศูนย์แสดง จำาหน่ายและกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการ
เ พ่ิมช ่องทางการจ�าหน ่ายและกระจายสินค ้า OTOP  
โดยในไตรมาสที่ ๒ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ  
การจัดจ�าหน่าย ได้แก่ 
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 ๑) ศูนย์ฯ ใต้ทางด่วนเพลินจิต ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย

สินค้าลักษณะแกลเลอร่ี เดิมทีจะมีลูกค้าเข้าไปชมสินค้าน้อย 

จึงเริ่มน�าร้านอาหารชวนชิมมาบริการจ�าหน่ายด้านหน้าศูนย์ 

 ๒) ศนูย์ฯ ใต้ทางด่วนรามอนิทรา เพิม่การจดักจิกรรม

ส่งเสริมการขาย เช่น จัดกิจกรรมประกวดลูกทุ่งคอนเทสต์ 

กิจกรรมคอนเสิร์ตวงดนตรีที่มีชื่อเสียง 

 ๓) ศูนย์ฯ ใต้ทางด่วนสลีม เพิม่การจดักิจกรรมนาททีอง

ส่งเสริมการขาย จัดตลาดนัดสุขภาพ จ�าหน่ายอาหาร  

ผัก และผลไม้ 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑) การพัฒนาสินค ้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) สู ่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาสินค้า OTOP  

ควรมุ่งเน้นสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย เช่น ข้าวอินทรีย ์

ปลอดสารพิษ และมมีาตรฐาน โดยอาจประชมุร่วมกับเกษตรจงัหวดั 

มหาวทิยาลยั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการวจิยัและพฒันา

ต่อยอดอาหารปลอดภัย โดยจังหวัดมีการปรับยุทธศาสตร์

จงัหวดัให้สอดคล้องกบัประเดน็ “อาหารปลอดภยั” นอกจากนี้

ควรมกีารพฒันาผ้าพืน้เมอืง โดยเฉพาะต้องจดัให้มนีกัออกแบบ

ทีม่คีวามรู ้ในการพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับวัยของผู้สวมใส่ ฯลฯ  

การวิจยัและพัฒนาต่อยอดดังกล่าวจะช่วยให้เกิดกลุ่มอาชพีใหม่

และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 ๒) ขอให้จงัหวดัด�าเนนิการขยาย/เพิม่ตลาดนดัชุมชน

ในพื้นที่ที่มีศักยภาพรวมทั้งดูแลคุณภาพและราคาสินค้า 

ที่จะจ�าหน่ายในตลาดนัดชุมชน

 ๓) ขอให้จงัหวดัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้น�าผกัตบชวา

มาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ท�าปุ ๋ย  

เครื่องจักสาน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ เพื่อเสริมรายได ้

ให้กับชุมชน เป็นต้น

 ๔) ขอให้จังหวัดด�าเนินการสนับสนุนเพื่อให้เกิด 

การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การจัดตลาดนัดชุมชน

นายสุวิทย์ สุบงกฎ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

ณ จังหวัดระนอง

นายสุรพล วาณิชเสนี 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/
โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 
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   ๑.๕ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดตาก

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดตราด

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 รัฐบาลมีนโยบายมุ ่งเน้นการก�าหนดยุทธศาสตร ์

การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืและครอบคลมุทุกประเดน็ อาทิ 

แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน การจัด

ระเบียบการใช้พื้นที่ชายแดน การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ 

โลจิสติกส์และการขนส่ง เพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบ 

เชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ตั้งของประเทศที่สามารถพัฒนาให้เป็น

ศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็นการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Association of 

South East Asian Nations หรือ ASEAN) โดยมอบหมาย 

ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาขีด 

ความสามารถของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัชายแดน โดยเฉพาะ

จั งหวัดชายแดนที่ เป ็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษที่มี 

ความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน ตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ได้ก�าหนดพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ

เหมาะสมในการจัดตั้ ง เป ็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ  

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ 

 ระยะแรก (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) ก�าหนดจังหวัด 

ทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

๖ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัมกุดาหาร จังหวดัสระแก้ว 

จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา และจังหวัดหนองคาย

 ระยะที่สอง (ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) ก�าหนดพื้นที่ ๔ 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัด

กาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส

 ผลการดำาเนินงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาพืน้ที ่ และระบบโครงสร้างพืน้ฐาน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เชื่อมโยงการคมนาคมและ 

การขนส่งกับพืน้ทีช่ายแดนได้อย่างเป็นระบบ มุง่เน้นการต่อเชือ่ม

สู่ภายนอก (Connectivity) ได้ออกแบบวางผงัพืน้ทีแ่ล้วเสร็จ 

ครบทั้ง ๖ จังหวัด 

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดมุกดาหาร
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 ในระยะแรกจะด�าเนินการใน ๕ พื้นที่ชายแดน  
ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อ�าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว, พื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด, พื้นที่ชายแดน 
จังหวัดมุกดาหาร และ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 ๑) กนพ. ได้ประกาศเมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และ
มกีารใช้พ้ืนทีศ่นูย์ด�ารงธรรม ๓ จังหวดั (มกุดาหาร ตราด และ
หนองคาย) และใช้พ้ืนที่อื่น ๓ จังหวัด (สงขลา ตาก และ
สระแก้ว)
 ๒) พัฒนาระบบบริการของส�านักงานที่ดินในพื้นที่
เชือ่มโยงเขตเศรษฐกจิ การพฒันาระบบบรกิารในส�านกังานท่ีดนิ
ในพื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ ๒๕ แห่ง (จังหวัดกาญจนบุรี 
เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย อุบลราชธานี สระแก้ว และ
สงขลา) โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุการปฏิบัตงิาน
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมระบบงานภายใต้
โครงการสารสนเทศ การทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
ให้ส�านักงานที่ดิน รวมทั้งปรับปรุงส�านักงานที่ดินด้านสถานที่
และอาคาร โดยเฉพาะในพื้นที่เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
 ๓) ด�าเนนิการปรับปรุงอาคารทีท่�าการและสถานทีใ่น
การให้บริการประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ จ�านวน ๘ 
แห่ง ส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน สาขาแม่ริม 
ส�านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ส�านักงาน
ที่ ดินจังหวัดหนองคาย ส�านักงานที่ ดินจังหวัด สงขลา  
สาขา สิงหนคร สาขาเทพา ส�านักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
ส�านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย
 ๔) วางผังเฉพาะและผังเมืองรวมพื้นที่ชุมชนชายแดน 
จ�านวน ๓ แห่ง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) การพัฒนาทางกายภาพ ควรมีการพัฒนาพื้นที ่
อย่างเร่งด่วนเพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมและพืน้ท่ีการค้า
ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ปรับปรุงถนน ปรับปรุงอาคาร
ด่านศุลกากร อาคารตรวจคนเข้าเมือง สร้างทางหลวงพิเศษ 
สร้างระบบการคมนาคมให้สะดวก, ก่อตั้งคลังสินค้า, พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร, สร้างสถานพยาบาลเพิม่, ปรบัปรงุ
ป้ายต่างๆ ให้เป็นสากลและมีภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดสงขลา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ตรวจติดตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ณ จังหวัดสระแก้ว

โดยมนีายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจติดตามด้วย
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 ๒) ให้มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติทั้งในเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ ในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลแรงงานข้อมูล 

การลงทุน, ข ้อมูลสินค ้าและการใช ้บริการ, มูลค ่า 

การส่งออก-น�าเข้า, รายได้ของประชาชนในพืน้ท่ี, ผลกระทบต่อ

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องการกระท�าผิดกฎหมายด้วย  

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงทิศทางของโอกาส 

ปัญหาและอุปสรรค และสามารถก�าหนดนโยบายให้ม ี

ความชัดเจนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม

 ๓)  ให ้มีการส ่ ง เสริมและขอความร ่วมมือ 

ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรในประเทศ 

 ๔) ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ

ประโยชน์ด้านการลงทุน-การเงนิ/สทิธพิเิศษทางภาษอีากร

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจ 

ในการดึงดูดนักลงทุนและผู ้ประกอบการให้มาลงทุน 

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 ๕) ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวก

และให้บริการแก่นักลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้อาศัย 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจ

เป ็นไปอย ่างรวดเร็ว  ถูกต ้องตามกฎหมาย และ 

มีประสิทธิภาพ 

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดนครพนม

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ณ จังหวัดนราธิวาส
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๑.๖ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
 กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การส ่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการนำ้าอย ่าง
บูรณาการ
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา 
ดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวาง
ระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ขึน้ เพือ่วางระบบการ
บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ป้องกัน บรรเทา และลดผล 
กระทบจากอทุกภัยในอนาคต ท่ีจะเกดิกบัประชาสงัคมและ
ภาคเศรษฐกิจ รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 
เกษตรกร ภาคธุรกิจ และนักลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงของประเทศ 
โดยการจดัการน�า้ ทัง้ด้านกายภาพและการปรบัระบบการ
บริหารจัดการน�้าเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ 
บูรณาการทั้งการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการด้านน�้า
ต้นทุนที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงระบบโครง
ข่ายน�้าให้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ
จัดการความต้องการใช้น�้า เพื่อป้องกัน บรรเทา และ 
ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในอนาคตต่อภาค 
สังคมและภาคเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน เกษตรกร ภาคธุรกิจ และนักลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสร้างความมั่นคง
ของประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการวางแผนแม่บทในการ
บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ท้ังท่ีเป็นแผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาว เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่เกิดการชะงักงันจากปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งในอนาคต
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ได้จดัท�าแผนแม่บท การบรหิาร
ทรัพยากรจัดการน�้า ซึ่งในชั้นนี้จะเริ่มด�าเนินการในพื้นที่
ลุ่มเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยมากที่สุด ประกอบด้วย การด�าเนินการใน  

๘ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าและระบบ
นิเวศ (๒) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน�้าหลักและ 
การจัดท�าแผนบริหารจัดการน�้าของประเทศประจ�าปี  
(๓) แผนงานฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุประสทิธภิาพสิง่ก่อสร้างเดมิ
หรอืตามแผนทีว่างไว้ (๔) แผนงานพฒันาคลงัข้อมลู ระบบ
พยากรณ์ และเตอืนภยั (๕) แผนงานเผชญิเหตเุฉพาะพืน้ท่ี 
(๖) แผนงานก�าหนดพื้นที่รับน�้านองและมาตรการเยียวยา 
(๗) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน�้า และ  
(๘) แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรบั และการมส่ีวนร่วม
ในการบริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 
ส่วนแผนงานในระยะสั้น (ระยะเร่งด่วน) ประกอบด้วย  
(๑) แผนงานบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น�า้หลกัและการจัดท�า
แผนบริหารจัดการน�้าของประเทศประจ�าปี (๒) แผนงาน
ฟื ้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือ 
ตามแผนที่วางไว้ (๓) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์และเตือนภัย (๔) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที ่
(๕) แผนงานก�าหนดพื้นที่รับน�้านองและมาตรการเยียวยา 
และ (๖) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน�้า
 พื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย ลุ่มน�้าปิง  
วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และ ท่าจีน  
พื้นที่ทั้งหมด ๑๕๗,๙๒๕ ตร.กม. หรือ ๙๘,๗๐๓,๗๕๐ ไร ่ 
โดยลุม่น�า้น่านมพีืน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุประมาณ ๓๔,๓๓๐ ตร.กม. 
รองลงมาได้แก่ ลุ ่มน�้าปิง มีพื้นที่ ๓๓,๘๙๘ ตร.กม.  
มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕ ล้านคน
 สภาพอุทกวิทยา  ปริมาณฝนเฉลี่ ยรายป ี 
ของภาคเหนือประมาณ ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งร้อยละ ๘๙ 
ของปรมิาณฝนทัง้ปีเกดิในฤดฝูน และมปีรมิาณน�า้ท่ารายปี
เฉลี่ยของลุ่มน�้าในภาคเหนือประมาณ ๓๓,๑๓๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี ซ่ึงร้อยละ ๘๑ ของปริมาณน�้าท่าทั้งป ี
เกิดในฤดูฝน
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โครงข่ายแม่นำ้าสำาคัญของลุ่มเจ้าพระยา
 พื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนบน ประกอบด้วย แม่น�้าปิง วัง ยม และน่าน ซึ่งรวมกันเป็นแม่น�้าเจ้าพระยา  
โดยแม่น�า้ปิง และแม่น�า้วงัไหลรวมกนัเป็นแม่น�า้ปิงทีอ่�าเภอบ้านตาก จงัหวดัตาก แม่น�า้ยมและน่านไหลรวมกนัเป็นแม่น�า้น่าน 
ที่อ�าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์และสุดท้ายไหลรวมกันเป็นแม่น�้าเจ้าพระยาที่อ�าเภอปากน�้าโพ จังหวัดนครสวรรค ์

 พื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ แม่น�้าป่าสัก แม่น�้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น�้าสะแกกรัง ไหลมาบรรจบ 
เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ล�าน�้าสาขาที่ส�าคัญของแม่น�้าเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น�้าน้อย แม่น�้าท่าจีนหรือแม่น�้าสุพรรณบุรี 
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แหล่งนำ้ากักเก็บนำ้าในลุ่มนำ้าเจ้าพระยา

 ๑) พืน้ทีลุ่ม่นำา้เจ้าพระยาตอนบน โครงการพฒันา

แหล่งน�้าในลุ่มน�้าภาคเหนือ มีรวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๓ แห่ง  

คิดเป็นความจุเก็บกักรวม ๒๕,๗๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 

เป็นพื้นที่ชลประทานรวม ๔.๗๘๒ ล้านไร่ (ร้อยละ ๔๘  

ของพื้นที่ศักยภาพชลประทาน) โดยมีโครงการอ่างเก็บน�้า

ที่ส�าคัญ แยกตามลุ่มน�้า ดังนี ้ลุ่มน�้าปิง ได้แก ่เขื่อนภูมิพล 

(ความจุเก็บกัก ๑๓,๔๖๒ ล้าน ลูกบาศก์เมตร) เขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล (ความจุเก็บกัก ๒๖๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร)  

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ความจุเก็บกัก ๒๖๓ ล้าน  

ลกูบาศก์เมตร) ลุ่มน�้าวงั ไดแ้ก่ เขื่อนกิ่วลม (ความจุเกบ็กกั 

๑๑๒ ล้าน ลกูบาศก์เมตร และลุม่น�า้น่าน ได้แก่ เขือ่นสริกิติิ ์

(ความจเุกบ็กกั ๙,๕๑๐ ล้าน ลกูบาศก์เมตร) เขือ่นแควน้อย

บ�ารุงแดน (ความจุเก็บกัก ๑,๐๘๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร)  

ซึง่ปรมิาณน�า้ทีเ่กบ็กกัในลุม่น�า้ภาคเหนอืนีบ้างส่วนเป็นน�า้

ต้นทุนที่ใช้ในลุ่มน�้าเจ้าพระยาที่อยู่ในภาคกลางด้วย

 ส�าหรับพื้นที่ในลุ่มน�้ายมเป็นลุ่มน�้าเดียวในสาขา

แม่น�้าเจ้าพระยาที่ยังไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า

ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน�้าได ้ ซ่ึงท่ีผ่านมา 

กรมชลประทานได้ใช้วิธีการบริหารจัดจราจรน�้าโดยอาศัย

จังหวะที่ระดับน�้า ในล�าน�้าน่านมีไม่สูง ผันน�้าจากแม่น�้ายม

ผ่านระบบล�าน�า้ทีเ่ชือ่มต่อถงึกนั จงึสามารถบรรเทาปัญหา

ในลุ่มน�้ายมได้

 ๒) พื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง มีการด�าเนิน

โครงการชลประทานเอนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิด

ประโยชน ์ทางด ้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค  

การบรรเทาอทุกภยั การอตุสาหกรรม การผลติกระแสไฟฟ้า

จากพลังน�้า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน�้าจืด 

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีจ�านวน ๔๗ แห่ง 

ความจุรวม ๒,๑๒๔ ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 

๘.๗๓ ล้านไร่ โครงการชลประทานขนาดกลางสามารถ 

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอปุโภคบรโิภค 

การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลงัน�า้ แหล่งเพาะพนัธุป์ระมงน�า้จดื แหล่งท่องเทีย่ว

พกัผ่อนหย่อนใจ มจี�านวน ๘๖ แห่ง ความจุ ๕๓๙.๙๕ ล้าน 

ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน ๐.๓๙ ล้านไร่ และ

โครงการชลประทานขนาดเล็กจ�านวน ๑,๓๙๔ แห่ง  

ความจุ ๑๖๓.๒๑ ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 

๐.๔๓ ล้านไร่ ทีส่�าคญัได้แก่ เข่ือนเจ้าพระยา เข่ือนศรนีครนิทร์ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์เป็นต้น

พื้นที่เสี่ยงภัยนำ้าท่วมในลุ่มนำ้าเจ้าพระยา

 ๑) ลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนบน มพีืน้ทีเ่สีย่งภยัน�า้ท่วม

ระดับปานกลางถึงสูงประมาณ ๒๕,๒๘๐ ตร.กม คิดเป็น

ร้อยละ ๑๘ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 

ตอนล่างของลุม่น�า้ยม และลุม่น�า้น่าน บรเิวณจงัหวัดสุโขทัย 

พิจิตร พิษณุโลก ก�าแพงเพชร และพื้นที่ในลุ่มน�้าอ่ืนๆ  

จะอยู่ในบริเวณตัวเมือง ได้แก ่เมืองเชียงใหม ่พะเยา และ

เชียงราย ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วมที่กล่าวนี้ เป็นพื้นที่ 

ที่มีศักยภาพทางชลประทานเป็นส่วนใหญ่

 ๒) ลุม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง มพีืน้ทีเ่สีย่งภยัน�า้ท่วม

และพื้นที่น�้าท่วมถึง (Floodplain) รวม ๓๕,๐๐๐ ตร.กม. 

หรือร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่ทั้งหมด ในจ�านวนนี้เป็นพื้นที่

เกษตรกรรมและพื้นที่ชุ่มน�้าร้อยละ ๘๐ พื้นที่ชุมชนเมือง 

พาณชิยกรรม อตุสาหกรรม ร้อยละ ๒๐ ซ่ึงเป็นพืน้ทีช่มุชน

ตามแนวริมแม่น�้า ในบริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ 

อยุธยา อ่างทอง ปทุมธาน ี ซึ่งเป็นพื้นที ่ ที่ประสบปัญหา 

น�้าท่วมล้นตลิ่งทุกป ีและประสบอุทกภัยรุนแรงทุก ๒๐ ป ี

ประมาณ ๑,๘๐๐ ตร.กม. พืน้ทีช่ลประทาน ๑๖,๐๐๐ ตร.ก.ม. 

และพืน้ทีเ่กษตรกรรมชนบท ๑๗,๐๐๐ ตร.กม. มปีระชากร

รวมประมาณ ๑๘ ล้านคน ส�าหรบัพืน้ทีส่่วนทีอ่ยูน่อกพืน้ท่ี

น�้าท่วมถึงมี ๑๒๓,๐๐๐ ตร.กม. มีประชากรประมาณ  

๗ ล้านคน เป็นพื้นที่ที่เกิดความเสียหายน้อย
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ความสามารถในการรองรับนำ้าในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยา
 ขีดความสามารถในการรองรับน�้าของแต่ละล�าน�้า
ในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากปริมาณน�้า  
ทีไ่หลมากเกนิกว่าขีดความสามารถในการรองรบัของล�าน�า้  
ดงักล่าวจะเอ่อล้นตลิง่เข้าท่วมบรเิวณทีอ่ยูร่มิฝ่ังแม่น�า้และ
พืน้ทีท่ีต่�า่กว่าทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง ซึง่ทีผ่่านมาน�า้ทีไ่หล
ลงมาจากแม่น�้าปิง แม่น�้าวัง แม่น�้ายม และแม่น�้าน่าน  
จะมีปริมาณรวมกันประมาณ ๔,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาท ีไหลลงมาสู่ล�าน�้าเจ้าพระยา
 ส�าหรบัแม่น�า้เจ้าพระยาช่วงตัง้แต่เขือ่นเจ้าพระยา
ลงมาบรเิวณอ�าเภอสรรพยา มขีดีความสามารถ ทีจ่ะรองรบั
น�้าได้เพียง ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนบริเวณ
อ่างทองมีขีดความสามารถที่จะรองรับน�้า ได้ ๑,๘๐๐ 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล  
มขีดีความสามารถในการรองรบัน�า้ได้ ๓,๕๐๐ ลกูบาศก์เมตร 
ต่อวินาที โดยไม่ส่งผลให้เกิดน�้าล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณ 
ริมฝั ่งแม่น�้า ซึ่งในปี ๒๕๕๔ นี้ มีปริมาณน�้าบริเวณ 
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยา
จ�านวนทัง้สิน้ ๕,๓๐๐ ลกูบาศก์เมตร ต่อวนิาท ีซึง่จะส่งผล
ให้เกิดน�้าล้นแม่น�้าเจ้าพระยา ดังนั้น จ�าเป็นต้องระบายน�้า
ออกสูล่�าน�า้สาขาของเจ้าพระยาทัง้ด้าน ฝ่ังตะวนัออก และ
ฝั่งตะวันตก ประมาณ ๑,๘๐๐ -๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวินาที เพื่อให้น�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาเหลืออยู่ไม่เกิน 
๑,๘๐๐ - ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผล 
ให้ต้องระบายน�้าออกสู่ทุ ่งนาบางส่วน เนื่องจากล�าน�้า 
ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้
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จุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหารจัดการนำ้าที่ผ่านมา
 ๑) พื้นที่ต้นนำ้ามีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการ
บุกรุกของชุมชนในพื้นท่ีต้นน�้า รวมถึงการบุกรุกแม่น�้า  
ค ูคลอง ตามธรรมชาต ิพืน้ทีชุ่ม่น�า้ และพืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึ 
ประกอบกับอาคารบังคับน�้าต่างๆ อาทิ คันกันน�้า ประตู
ระบายน�้า มีสภาพเก่าแก่และช�ารุดเสียหายจ�านวนมาก 
ท�าให้ไม่สามารถเกบ็น�า้ไว้ในป่าต้นน�า้ได้ และยงั ไม่สามารถ
ควบคุมการไหลของน�้าได้ ส่งผลให้มีปริมาณน�้าท่วมขัง 
ในระดับที่สูงและเป็นเวลานาน
 ๒) การบริหารจัดการนำ้าในภาพรวมไม่เป็น
เอกภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจ�านวนมาก 
ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนเมือง 
นิคมอตุสาหกรรม และเขตเศรษฐกจิ ซ่ึงยังขาดการบรูณาการ 
โดยไม่มีผู ้รับผิดชอบหลักและการบังคับบัญชา ให้เกิด 
การด�าเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดล�าดับความส�าคัญ
ก่อนหลงั ทัง้นีเ้นือ่งจากยงัไม่มอีงค์กรทีม่อี�านาจในการจดัการ

ทรัพยากรน�้าในภาพรวมได้ อย่างเบ็ดเสร็จ (Single 
Command Authority) ประกอบกบัการจดัสรรงบประมาณ
ยังไม่บูรณาการ โดยเป็นการจัดสรรตามหน่วยงาน  
ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขตามแผนที่วางไว้ ซึ่งต้องด�าเนินการ
ให้มคีวามต่อเนือ่งตามแผนจดัการทรพัยากรน�า้ตัง้แต่ต้นน�า้
ถงึปลายน�า้ นอกจากนี ้ในส่วนของการบรหิารจดัการลุ่มน�า้
เชงิบรูณาการในระดบัลุม่น�้าย่อยของลุม่น�้าปิง วงั ยม น่าน 
สะแกกรัง ป่าสัก และลุ่มน�า้อืน่ๆ เพ่ือหน่วงน�า้ หรอืกักเก็บ
น�้า ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 ๓) ประเทศไทยยังขาดแผนหลัก (Master Plan) 
ในการบริหารจัดการนำ้าในระยะยาว ท�าให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาดความ 
ต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่เพียงพอ  
ท�าให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แผนการลงทุน
เพีอ่การบรหิารจดัการน�า้ทีม่อียูเ่ดมิจงึหยดุชะงกัไป โดยแม้ว่า
ที่ผ่านมา รัฐบาลจะได้อนุมัติแผนการบริหารจัดการน�้า 
เพือ่แก้ไขปัญหาด้านน�า้ ทัง้ภยัแล้งและน�า้ท่วม ซึง่ใช้เป็นแผน
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ลงทุนในการบริหารจัดการน�้าในแต่ละช่วงเวลา แต่การ
ด�าเนินการตามแผนดังกล่าวมักจะหยุดชะงักเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง อาทิ แผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง 
โดยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินมุตัเิมือ่วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๐ 
ซึ่งด�าเนินการได้เพียงร ้อยละ ๒๕ ของงบประมาณ 
ของเป ้ าหมายรวมในแผนฯ  เท ่ านั้ น  และต ่อมา 
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาลได้มกีารด�าเนนิการทบทวนและ
น�าโครงการบางส่วนของแผนบรรเทาอทุกภยัฯ ไปบรรจุไว้
ในแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการนำ้าและ
ชลประทาน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที ่๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑ ซึ่งได้จัดท�าขึ้นใหม่ และใช้เป็นกรอบในการจัดท�า
งบประมาณประจ�าปีด้านทรัพยากรน�้าของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในป ี๒๕๕๒-๒๕๕๓
 การขาดการสนบัสนนุด้านงบประมาณทีต่่อเน่ือง
ดังกล่าว ยังท�าให้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  
ของระบบจัดการน�้าเกิดความทรุดโทรม เนื่องจากไม่ม ี
งบประมาณสนบัสนนุในการปรบัปรงุ คลองระบายน�า้และ
คลองธรรมชาต ิที่ทรุดโทรม รวมทั้งมีการบุกรุกของชุมชน
ในคูคลองระบายน�้าต่างๆ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อป้องกนัน�้าท่วมยงัขาดความต่อเนือ่ง
ของระบบและไม่สอดคล้องกบัคนักัน้น�า้ท่วมท่ีมอียูเ่ดมิและ
ที่ท�าขึ้นใหม่
 ๔) ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยี 
ในการเกบ็และประมวลผลข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิาร 
จัดการน�้าของประเทศจะมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่ข้อมูล
ดังกล ่าวยังกระจัดกระจายอยู ่ตามหน่วยงานต่างๆ  
โดยไม่ได้มีการรวบรวมและเชื่อมโยงให้เป็นฐานข้อมูล
เดียวกันรวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ท�าให้ที่ผ่านมา การจัดการภัยพิบัติด้านน�้า โดยเฉพาะ
อทุกภยั ทัง้ด้านการป้องกนั (Prevention) การเตรยีมการ 
(Preparation) การแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดภัย (Crisis) และ
การประเมินความเสียหาย (Assess) ยังไม่เป็นระบบและ

ไม่รวดเร็วเท่าทีค่วร โดยยังไม่มกีารเชือ่มโยงฐานข้อมลูต่างๆ 
ทีอ่ยูภ่ายใต้การดูแลของกรมพัฒนาทีดิ่น กรมอตุุนยิมวทิยา 
กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ ท�าให้ขาดการน�าข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ  
ไปประมวลผล เพื่อการป้องกันและการเตรียมการรับมือ
กับภัยพิบัติในระยะยาว
 สภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผล 
ให้ข้อมูลการบริหารจัดการน�้า ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถน�ามา
ปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังจะเห็นได้จาก 
ปี ๒๕๕๓ ซึ่งเกิดภาวะความแห้งแล้งขึ้นในตอนต้นปี  
จนกระทัง่ต้องมกีารแจ้งเตอืนเกษตรกรให้เลือ่นการท�านาปี
ในเขตโครงการชลประทานทุกโครงการที่รับน�้ าจาก 
เข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิ ต์ิ ออกไปเป ็นประมาณ 
กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย 
ต่อข้าวนาปี ขณะที่อีก ๑ เดือนถัดมา ได้เกิดอุทกภัยถึง  
๔ ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
ครอบคลุมพืน้ทีภ่าคเหนอื กลาง ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ
ภาคใต้ กว่า ๕๐ จังหวัด รวมทั้งการเกิดวิกฤตอุทกภัย  
ในป ี๒๕๕๔ ที่เกิดต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศ รวมถึง
ภาคใต้ที่ก�าลังประสบกับปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูร้อน 
ของป ี๒๕๕๔ และในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้น
 บทเรียนจากการบริหารจัดการอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 
ได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดระบบการสื่อสาร ระบบ
ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงการให้ข้อมูล แบบจ�าลอง  
เชิ งพื้ นที่ ในการ เตือนภัยที่ เป ็นที่ เชื่ อถือต ่อ สั งคม 
เพือ่ความเข้าใจให้ตระหนกัต่อสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และเพ่ือการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติล่วงหน้าของทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารในช่วงที่เกิดอุทกภัยของ 
ปี ๒๕๕๔ ไม่เป็นเอกภาพและสบัสนจนสร้างความตืน่ตระหนก
ให้แก่ประชาชนในบางพื้นที่จนเกินกว่าเหตุ ในขณะที่
ประชาชนในบางพืน้ทีท่ีเ่ชือ่ถอืข้อมลูทีห่น่วยงานได้เคยแจ้งไว้ 
กลับต้องประสบอุทกภัยโดยมิได้เตรียมการหรือเกินกว่า 
ที่ได้เตรียมการรับภัยไว้
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 ๕) กฎหมายด้านทรัพยากรนำ้าไม่ทันสมัยและ 
ขาดเอกภาพในการสนบัสนนุการจัดการทรพัยากรนำา้ใน
ภาพรวม ปัจจุบันกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน�้า 
มจี�านวนมาก ทัง้ในด้านการใช้น�า้และการบรหิารจดัการน�า้
ที่มีอยู ่มีลักษณะแยกส่วน โดยมีกฎหมายเพื่อการบริหาร
จัดการน�้า ทั้งเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ การจัดสรร
ทรัพยากรน�า้ การป้องกนัอทุกภยั การป้องกนัและแก้ไขมลพษิ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น�้าเพื่อชลประทานหรือ
เกษตรกรรม เพือ่รองรบัการปฏิบัตงิานของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจตนารมณ์และการบังคับใช้แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และอาจมีการ
บงัคบัใช้ทีซ่�า้ซ้อนกนั ประกอบกบักฎหมายบางฉบบัขาดการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงท่ี
เปลีย่นแปลงไป นอกจากนี ้ยงัมกีฎหมายเกีย่วกบัการใช้น�า้
เพื่อการอื่นอีกมาก ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค คมนาคม 
อุตสาหกรรม และพลังงานที่ผ่านมา ได้มีการด�าเนินการ 
ร่างพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ขึน้หลายครัง้ แต่ไม่สามารถ
ผลกัดนัให้ผ่านการพจิารณาของรฐัสภาได้ โดยกรมทรพัยากรน�า้
ได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญตัทิรพัยากรน�า้ จ�านวน ๓ ครัง้ 
คอื ในปี ๒๕๓๗ ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๙ ขณะทีส่ภานิติบัญญัติ
แห่งชาติก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติน�้า ในสมัยรัฐบาล 
พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ ในปี ๒๕๕๐ ด้วยเช่นกนั แต่ไม่ผ่าน
การพิจารณา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าดังกล่าว
มสีาระส�าคญั คอื การระบสุทิธกิารใช้น�า้ของประชาชน และ
ก�าหนดกฎเกณฑ์การจัดสรรน�้าโดยมีองค์กรท่ีรับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย 
 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาและความเสียหาย 
จากอุทกภัยที่จะเกิดในอนาคต รัฐบาลจึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการยุทธศาสตร ์ เพื่อการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน�า้ (กยน.) มนีายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เป็นทีป่รกึษา 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร  ์
เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ และเลขาธกิาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
เป ็นกรรมการและเลขานุการร ่วม  มีอ�านาจหน้าที่ 

ในการทบทวนนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า ระดมความคิดเห็น 
และความรู ้ เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการน�้า 
ของประเทศ รวมท้ังจัดท�าแผนแม่บทการบริหารจดัการน�า้
อย่างเป็นระบบและวางกรอบการลงทุนด้านการบริหาร
ทรัพยากรน�้าของประเทศ

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 
หลักการ
 การบริหารจัดการน�้าทั้งประเทศจ�าเป็นต้อง 
ด�าเนินการในระดับลุ ่มน�้ าและครอบคลุมทุกลุ ่มน�้ า  
ในประเทศตั้งแต่พื้นที่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู ้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการจัดท�า 
แผนบริหารจัดการน�้าท้ังในระยะส้ันและระยะยาวและ 
แผนเร่งด่วน เพ่ือรองรับปัญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้น  
โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขอุทกภัย 
ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและพื้นที่ ดังนี้
 พื้นที่ต ้นนำ้า ให้ความส�าคัญกับการชะลอน�้า  
ด้วยการเกบ็กกัน�า้ในช่วงน�า้หลาก ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ 
เขื่อนเก็บกักน�้า รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝก เพื่อดูดซับน�้า
และชะลอความเร็วของน�้าไม่ให้ไหลบ่าอย่างรุนแรงเข้าสู่
พื้นที่ตอนล่าง รวมทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
ป่าต้นน�้า และเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของ 
หน้าดิน ตลอดจนช่วยป้องกันดินถล่ม
 พ้ืนทีก่ลางนำา้ ให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ
น�้า เพื่อป้องกันความเสียหาย จากอุทกภัยให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ด้วยการประยุกต์ใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการ ร่วมกับ 
การบริหารจัดการประตูระบายน�้าเพื่อเปิด-ปิด และ 
ระบายน�้าตลอดแนวพื้นที่กลางน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และจัดท�าแนวคลองกัน้น�า้ในบริเวณพ้ืนท่ีส�าคญั เขตชมุชน
และเขตเศรษฐกิจ อาทิ โรงพยาบาล โบราณสถานและ 
พื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญ



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   59

 พืน้ทีป่ลายนำา้ ให้ความส�าคญักบัการเร่งระบายน�า้
และการผลกัดนัน�า้ โดยการเร่งแก้ไขอปุสรรคในการระบายน�า้ 
ได้แก่ ถนน สิ่งก่อสร้างในล�าน�้าท่ีขวางการระบายน�้า  
รวมถึงการก�าจัดวัชพืชน�้าและผักตบชวา เป็นต้น ร่วมกับ
ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องผลักดันน�้าออกสู่ทะเล
 เป้าหมายการดำาเนินการ เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น  
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�าหนดเป้าหมายในการ
ด�าเนินงาน รวมถึงแนวทางและพื้นที่ด�าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ระยะสัน้ ได้แก่ การลดระดบัความเสยีหายและ
การป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัยท่ีอาจเกิดขึ้น หรือ 
หากเกิดอุทกภัยจะต้องให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมน้อยที่สุด 
 ๒) ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการและยั่งยืน เพื่อสร้างความ
มัน่คง เพิม่รายได้ในการด�ารงชีวิตของเกษตรกร สงัคมเมอืง 
และเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
ดิน และป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 พื้นที่ดำาเนินการ  จะด�าเนินการในบริเวณลุ่มน�้า
เจ้าพระยาซึง่เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหาอทุกภยั
มากที่สุด ส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าอื่น ๆ 
จะพิจารณาด�าเนินการในระยะต่อไป 
 ทีผ่่านมา แม้ว่าประเทศไทยได้ก�าหนดแนวนโยบาย 
ตลอดจนจดัท�าแผนแม่บทท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ
น�้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความสลับซับซ้อนของ
สภาพปัญหาที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาท�าให้นโยบายและ
แผนแม่บทดังกล่าวไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของ
ปัญหา และมีข้อจ�ากัดต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการทัง้ส่วนกลางและท้องถิน่ทีร่บัผดิชอบ
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา  
ด้านทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนได้ เพื่อให้การพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทย เป็นไปอย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 การบริหารจัดการน�้าทั้งประเทศต้องด�าเนินการ 
ในระดับลุม่น�า้และครอบคลมุทกุลุม่น�า้ในประเทศต้ังแต่พืน้ที่
ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ โดยการมส่ีวนร่วมของผูเ้กีย่วข้อง
ทุกภาคส ่วนและมีการจัดท�าแผนบริหารจัดการน�้า 
ทัง้ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพือ่รองรบัปัญหาอทุกภยั
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้แนวคิดในการบริหารจัดการน�้า ได้แบ่ง
ตามพื้นที่ คือ พื้นที่ต้นน�้า ให้ความส�าคัญกับการชะลอน�้า  
มิให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง พ้ืนท่ีกลางน�้า ให้ความส�าคัญกับ
การบริหารจัดการน�้าร่วมกับการจัดการประตูระบายน�้า
และการระบายน�้าตลอดแนวพื้นที่กลางน�้า เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากน�้าท่วมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และพื้นที่
ปลายน�้า ให้ความส�าคัญกับการเร่งระบายน�้าและผลักดัน
น�้าออกสู่ทะเลโดยเร็ว ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บริหาร
จดัการและพฒันาทรพัยากรน�า้ ๖ ยทุธศาสตร์ และก�าหนด
ระยะเวลาด�าเนนิการให้ได้ภายใน ๑๒ ปี คอืตัง้แต่ปี ๒๕๕๘ 
- ๒๕๖๙ โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น ๓ ระยะ คือ  
ระยะเร่งด่วน/สัน้ (พ.ศ. ๒๕๕๘ ถงึ พ.ศ. ๒๕๕๙) ระยะกลาง 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึ พ.ศ.๒๕๖๔) และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕  
ถงึ พ.ศ. ๒๕๖๙) เพือ่ก�าหนดกรอบนโยบายส�าหรบัการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน�้าของประเทศในทุกด้าน 
ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน�้า ปัญหาน�้าท่วม และปัญหา
คุณภาพน�้า อย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ ดังนี้
 ๑) ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค  
ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะต้องจัดหาน�้าสะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ให ้เพียงพอท้ังปริมาณและคุณภาพ  
ให้แก่ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ และ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ และยังได้ก�าหนดไว้ว่าภายในปี 
๒๕๖๐ ทุกหมู่บ้านจะต้องมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน�้าภาค
การผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ก�าหนดที่จะจัดหา
แหล่งน�้าเพื่อการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ชลประทาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจน 
จัดหาน�้าต้นทุนเพื่อการอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม และจัดหาน�้าต้นทุนเพื่อรักษา 
ระบบนิเวศน์ รวมทั้งบริหารจัดการความต้องการใช้น�้า 
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ในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ  
การท่องเที่ยวให้สมดุลกับปริมาณน�้าต้นทุน
 ๓) ยุทธศาสตร์การจัดการน�้าท่วมและอุทกภัย  
ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญๆ ที่มีผลกระทบ
รุนแรงและความเสียหายสูง ลดความเสียหายในพื้นที่
การเกษตร และสนบัสนนุการปรบัตวัของพืน้ทีเ่สีย่งอทุกภยั
ซ�้าซาก ตลอดจนลดความเสียหายจากน�้าหลาก ดินโคลน
ถล่ม น�้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย
 ๔)  ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน�้า ก�าหนด 
เป้าหมายให้แหล่งน�้าทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ขึน้ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยให้มกีารพฒันาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�าบัดน�้าเสียและลดมลพิษจาก
แหล่งก�าเนิด และแหล่งน�้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
ยกระดับให้ดีข้ึน รวมท้ังควบคุมความเค็ม ปากแม่น�้า  
ณ จุดควบคมุไม่ให้เกนิมาตรฐานของการเกษตรและการประปา
 ๕)  ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟสูภาพป่าต้นน�า้ทีเ่ส่ือมโทรม
และป้องกันการพงัทลายของดนิ ก�าหนดท่ีจะฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้
ทีเ่สือ่มโทรม เพือ่ให้ได้พืน้ทีป่่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ประเทศ พร้อมทั้งป้องกันการสูญเสียหน้าดิน และ
พืน้ทีด่นิถล่มในพ้ืนทีเ่กษตรลาดชนั เพือ่การชะลอน�า้ในลุม่น�า้
สาขาที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม
 ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ก�าหนดที่จะให้
มีองค์กร และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ที่ก�าหนดนโยบายและการขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ 
ตลอดจนมีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ในระดบัชาตแิละระดบัลุม่น�า้ 
การวางแผนการบริหารน�้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
ดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ท่ีก�าหนดข้ึนโดยยึดหลักการ
บริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน แนว
นโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมาในอดีตจนถึง
ปัจจบุนั และการวเิคราะห์สถานการณ์น�า้ ตลอดจนแนวโน้ม
ความต้องการใช้น�้า ปัญหาการขาดแคลนน�้า อุทกภัย และ
คุณภาพน�้าในอนาคต

ผลการดำาเนินการตามแผนแม่บท
 การดำาเนินการในระยะแรก คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
(กยน.) ซึ่ งรับผิดชอบในการจัดท�าแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมทั้งจัดท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ และก�าหนด 
กรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน�้าของประเทศ 
จะท�าหน้าทีใ่นการก�ากบั เร่งรดัและตดิตามการด�าเนนิงาน 
รวมทั้งให ้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ ซ่ึงหากมีการจัดต้ังองค์กร หรือคณะกรรมการ  
ที่ก�าหนดไว้ในแผนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะถ่ายโอนอ�านาจ
หน้าที่ดังกล่าวให้กับองค์กรหรือคณะกรรมการที่ได้จัดตั้ง
ขึ้น โดยในชั้นนี้ ส�านักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (ส.กยน.)  
จะท�าหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานต่อ กยน.
 การดำาเนินการตามแผนแม่บท เพ่ือให้การ 
ด�าเนินการตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถลดระดับความเสียหายที่อาจจะ 
เกิดขึ้นจากอุทกภัยได ้ และด�าเนินการแล้วเสร็จได ้ 
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ จะมีการจัดตั้งองค์กร 
และคณะกรรมการ ดังนี้ 
 ๑) องค ์กรบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ  
โดยในระยะเร ่งด ่วนให ้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ทีม่นีายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมาย
เป็นประธาน และมรีฐัมนตรแีละปลดักระทรวงจากหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน�้าให้เป็นเอกภาพ 
เพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อป ้องกันและ 
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ส�าหรับในระยะยาว 
ให้มคีณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ของประเทศ
เป็นการถาวร ท�าหน้าที่สั่งการ และติดตามการด�าเนินงาน
ตามแผนปฏบิติัการเพือ่ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยั 
ในลักษณะ Single command ในภาวะฉุกเฉินหรือ 
เมื่อเกิดอุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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 ๒) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการด�าเนินการตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ท�าหน้าที่ติดตาม เร่งรัดการ
ด�าเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
ให้สามารถด�าเนนิการได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ และให้ข้อเสนอ
แนะแก่หน่วยงาน โดยให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อปรับปรุงการด�าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีส�านักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (ส.กยน.) ท�าหน้าท่ี
ฝ่ายเลขานุการฯ
 ๓) คณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินการตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบ ท�าหน้าที่
ประเมินผลการด�าเนินการในภาพรวมของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 
แม่บทฯ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีส�านักงานคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้า (ส.กยน.) ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
 ผลการดำาเนนิงาน ๑) จดัท�าโครงการพฒันาแหล่งน�า้ขนาดเลก็
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์
ตามพระราชด�าร ิกระทรวงมหาดไทย ด�าเนนิการปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
(๔๖ จังหวัด ๑๘๕ หมู่บ้น ๑๔๑ แหล่งน�้า) ๒) จัดท�าโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีอ่างเก็บน�้า 
ทัง้หมด ๗๐๓ โครงการ ไม่มรีะบบส่งน�า้ ๓๗๙ โครงการ (๔๘ จงัหวดั 
๑๖๓ อ�าเภอ ๒๔๒ ต�าบล) มีฝายทดน�้าทั้งหมด ๕๖๖ โครงการ  
ไม่มรีะบบส่งน�า้ ๑๐๒ โครงการ (๓๖ จงัหวดั ๖๘ อ�าเภอ ๗๙ ต�าบล)

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการน้�าอย่างบูรณาการ ณ จังหวัดอ่างทอง

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการน้�าอย่างบูรณาการ ณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ขอให้จังหวัดเร่งรัด ก�ากับ ติดตามและควบคุม ดูแลการด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการฟื ้นฟูบูรณะแหล่งน�้าเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และโครงการป้องกันและ  
ลดผลกระทบจากน�้าท่วม น�้าป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม 
 ๒) จากการที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งแนวโน้มอาจเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง 
ในหลายพื้นที่ ขอฝากในเรื่องด้านการให้จัดท�าบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งและ 
จดัท�าแผนเฉพาะกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมทุกมติิ ท้ังในระดับหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามสภาพปัญหา
 ๓) ขอให้จังหวัดเร่งส�ารวจความเสียหายกรณีมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและ 
ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอ�านาจหน้าที่โดยด่วน หากงบประมาณไม่เพียงพอ
ให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ�าเภอ/จังหวัด ตามล�าดับ
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๑.๗  การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ 
 และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุริตและประพฤตมิชิอบ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนและภาคเีครอืข่าย

ในการเฝ้าระวังการกระทำาทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เจ้าหน้าที่รัฐ

 กระทรวงมหาดไทยตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของ

การต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ จึงได้ก�าหนดแผนงานทีช่ดัเจน

ในการต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ เพื่อไม่ให้การทุจริต 

เป็นปัญหาที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์ 

ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงมหาดไทย 

(ศปท.มท.) และได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน ๓ ขั้นตอน 

ประกอบด้วย

 ๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ตามหลักธรรมาภบิาลในเชงิปฏบิติั โดยมโีครงการภายใต้แผนงาน 

ประกอบด้วย โครงการอบรมรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการ

ปฏบิติัตามประมวลจริยธรรม โครงการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

ค่านยิมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ โครงการอบรมหลักสูตร

ก า รต ร วจสอบและก า รป ้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ตภ าค รั ฐ  

ส�าหรบัผูต้รวจสอบภายใน โครงการสมัมนาทางวชิาการด้านองค์ 

ความรู้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่

บุคลากรด้านกฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย จัดท�าข้อมูล

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ  

เจ้าหน้าที ่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

และปี ๒๕๕๘ และโครงการขับเคล่ือน “วาระมหาดไทย  

ใสสะอาด ปี ๒๕๕๘” กจิกรรมยกย่องเชดิชมูอบประกาศนยีบตัร

บุคลากรต ่อต ้านการทุจริตต ้นแบบที่ชี้ เบาะแสน�าไปสู  ่

การตรวจสอบและลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ๒. การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 

เป็นการประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระ องค์กรภาครัฐ 

และภาคเอกชน ในการหาแนวทางการต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ ประกอบด้วย การลงนาม 

MOU กบั ส�านกังาน ป.ป.ช. หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้าน

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังการกระท�าทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดก�าแพงเพชร
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การคอร์รปัชัน่ โครงการประชุมเสวนาการบูรณาการเครอืข่าย

ต่อต้านการทุจริต การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระดับกระทรวง และจังหวัด และ

การรณรงค์กิจกรรม "ไม่ให้ ไม่รับ" โดยให้จังหวัดร่วมกับ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกจังหวัด 

 ๓.  สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด อ�าเภอใสสะอาด 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด โดยได้สนับสนุน 

ให้มกีารจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(ศปท.) ทุกกรม/จังหวัด/รัฐวิสาหกิจ/กทม. และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจัดท�าแผนและโครงการ  

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการกระตุ้น

เศรษฐกจิทีไ่ด้ก�าหนดมาตรการต่างๆ ในการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณ 

เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ (งบลงทนุ) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่

ได้น�าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ทุกโครงการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด 

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าตรวจสอบได้ 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการ 

งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็น 

งบประมาณจ�านวน ๒๔๐,๖๐๑.๕๔๐๐ ล้านบาท จ�าแนกได้

เป็นเงิน อุดหนุนท่ัวไปตามอ�านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอน 

๑๑๔,๙๙๙.๓๗๐๐ ล ้านบาท เงินอุดหนุนทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์ ๙๔,๗๓๒.๔๗๐๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ๓๐,๘๖๙.๗๐๐๐ ล้านบาท

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดอ่างทอง

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดนครนายก

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
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การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และโปร่งใส กระทรวงมหาดไทยได้จัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่าย

งบประมาณท้องถิน่เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิประเทศ โดยเชญิ 

ผู ้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู ้ว ่าราชการจังหวัด  

ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดร่วมการประชุมสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเบิกจ่าย และก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานร่วมกัน

ในการเร่งรดั การก่อหนีผ้กูพนัและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

 ๑. เร่งรดักระบวนการจดัซือ้จดัจ้างในทกุโครงการ

ที่ยังไม่ได้มีการลงนาม ให้สามารถลงนามสัญญาได้ 

 ๒. โครงการท่ีได้มีการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 

ให้เร่งรัดการด�าเนินการเพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 ๓. ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดประชุม

ระดับจังหวัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายและ

การก่อหนี้ผูกพัน

 ๔. ให้นายอ�าเภอทุกอ�าเภอจัดประชุมเร ่งรัด 

การเบกิจ่ายและการก่อหนีผ้กูพนัในระดบัอ�าเภออย่างน้อย  

เดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๕. ให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเร่งรดัการใช้จ่าย

งบประมาณในระดับจังหวัดหรืออ�าเภอแล้วแต่กรณี 

เพื่อเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณหรือการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เพื่อทราบปัญหา

และให้ข้อแนะน�าแก้ไข

 ๖. ให้มีการรายงายผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในระบบ e-PLAN ให้ส่วนกลางซึ่งเป็นระบบการก�ากับ

ตดิตามการเบกิจ่ายงบประมาณให้ส่วนกลางทราบสปัดาห์

ละครั้ง เพื่อทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค

 การสร้างความโปร่งใส 

 ๑. การก�ากับโดย ผู้ว่าการจังหวัด นายอ�าเภอ  

ใช้อ�านาจการก�ากบัตามกฎหมายจดัตัง้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 

๑๐๔/๒๕๕๗ ที่ให้อ�านาจติดตามตรวจสอบ การบริหาร 

งบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หากพบการทุจริตมีอ�านาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 ๒. การก� ากับโดยกระทรวงมหาดไทยและ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่มอบหมายให้ผูต้รวจราชการ

กระทรวง ผูต้รวจราชการกรมและกองตรวจสอบระบบการ

เงินบัญชีท้องถิ่น ตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓. การก�ากบัตรวจสอบโดยส�านกังานส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถ่ินจังหวัด (๑) ได้แต่งต้ังทีมงานหลัก  

(core team) ของจงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวม ๔ ด้าน คือ  

ด้านการเงนิบญัช ีด้านการบรกิารสาธารณะ ด้านการบรหิาร

งานบุคคล และด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย 

(๒) กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบออกตรวจ

ระบบการเงินการคลังของ อปท. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

(๓) การติดตามและการก�ากับการใช้จ่ายงบประมาณมี

การน�าระบบ Digital Monitoring (e-PLAN และ e-LAAS)  

มาใช้ในระบบการติดตามการบริหารงบประมาณของ อปท. 

 ๔. การก�ากับตรวจสอบของรัฐอื่นๆ ได ้แก ่  

ปปช. สตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปปท. เป็นต้น

 ๕. การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนและ

ภาคประชาสังคม สามารถตรวจสอบติดตามการบริหาร 

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อาทิ การเข้า 

รับฟังการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมเป็น

กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑) ขอให้ระมัดระวังและตรวจตราไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือความผิดพลาดที่อาจจะส่อไปในทางทุจริตได้

 ๒) ควรจัดท�าแผนในทุกระดับ (ระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และท้องถ่ิน) ควรส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลและ

สร้างค่านิยม ๑๒ ประการ สร้างระบบเครือข่ายในการ 

เฝ้าระวังและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่สามารถ

วัดผลได้

 ๓) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ควรด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด  

ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และควรเชิญ

ภาคเอกชนมามีส่วนร่วม

 ๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในแง่ของการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ จังหวัดควรพิจารณาความแตกต่างกัน 

ในเชิงภูมิสังคม ต้องระเบิดจากข้างในตามแนวทางท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ ทรงพระราชทานแนวทางไว้ 

และควรบูรณาการร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า

 ๕) ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีในการบรหิารจดัการโครงการ

และงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอน  

การตรวจรบังานตามรปูแบบรายการทีก่�าหนดไว้ให้ครบถ้วน

ถูกต้อง พิจารณาถึงความคุ ้มค่าการดูแลรักษา และ 

การใช้ประโยชน์ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๖) ให้ระมัดระวงัเรือ่งการขดุลอกคลองให้ช่างควบคมุ

งานด�าเนินการอย่างเข้มงวดรวมทั้งต้องมีเนื้องานจริง

 ๗) กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี

บคุลากรในในสงักดัปฏบัิตงิานใกล้ชดิประชาชนกระจายอยู่

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น จึงได้ให้ความ

ส�าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในส่วนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นมาตรการด้านความโปร่งใส 

โดยให้ผูว่้าราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ ก�ากบัดแูล การด�าเนินงาน 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของ

ประชาชนและภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดตรัง

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของประชาชน
และภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดตรัง

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ของ
ประชาชนและภาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการกระท�าทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ให ้ถูกต ้อง ตามระเบียบกฎหมายที่ก�าหนด การใช ้ 

งบประมาณต่างๆ ต้องคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอน

 ๘) ให้จังหวัดก�ากับดูแลไม่ให้ทุจริตคอรัปชั่น 

เกิดขึ้น เพราะรัฐบาลมีการปราบปรามและตรวจสอบ 

อย่างจริงจัง

 ๙)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ จังหวัดควรจัดท�าแผนการด�าเนินงาน  

ในทกุระดบั (จงัหวดั อ�าเภอ ท้องถ่ิน) ควรส่งเสรมิการสร้าง

ระบบธรรมมาภิบาลและระบบเครือข ่ายเฝ ้าระวัง  

ให้ครอบคลุมในทุกมิติในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตมิชอบ ส่วนนโยบายเน้นหนัก ๘ ประการของ

กระทรวงมหาดไทยต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีมีตัวชี้วัด

ชัดเจนให้ได้

 ๑๐)  ขอให้จังหวัดก�าชับติดตามเพื่อควบคุม 

ให้ส่วนราชที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมายในการใช้จ่ายงบประมาณโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

และการด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

 ๑๑)  ขอให้จงัหวดัเร่งเข้าไปด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

โดยเรว็และอย่างเฉยีบขาด กรณมีข้ีอร้องเรยีนร้องทกุข์หรือ

พฤติกรรมของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าไป

เกี่ยวข ้องกับโครงการและการใช ้จ ่ายงบประมาณ 

ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 ๑๒)  กรณีที่มีข ้อร ้องเรียน/ร ้องทุกข ์  หรือ

พฤติกรรมของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้จังหวัด 

ด�าเนินการอย่างเฉียบขาดทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น

 ๑๓)  กรณีพบการกระท�าทุจริตและพฤติมิชอบ

ของ เจ ้ าหน ้ าที่ รั ฐ  ขอ ให ้ จั งหวั ด รี บด� า เนิ นการ 

ตามกระบวนการขัน้ตอนของระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

อย่างเคร่งครัด มิให้คดีความขาดอายุความหรือเง่ือนไข 

แห่งเวลาที่ก�าหนดไว้

๑.๘ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ประจำาปี

 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้ ณ วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ 
ได้จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบิติัราชการประจ�าปีของ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซ่ึงเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทัง้หมด จ�านวน ๑๗,๗๘๒,๒๔๓,๘๐๐ บาท (หนึง่หมืน่เจด็พนั
เจด็ร้อยแปดสบิสองล้านสองแสนสีห่มืน่สามพนัแปดร้อยบาท) 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
ทัง้หมดจ�านวน ๑๕,๑๗๒,๕๒๗,๘๙๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
เก้าสิบแปดบาท) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๒ ยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณจ�านวน ๒,๖๐๙,๗๑๕,๙๐๒ บาท (สองพนัหกร้อย
เก ้าล ้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห ้าพันเก ้าร ้อยสองบาท)  
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๘ แยกเป็น
 ๑) งบประมาณของจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๑๒,๔๖๑,๔๘๖,๔๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหม่ืน 
หกพันสี่ร้อยบาท) 
  มีผลการเบิกจ ่ายงบประมาณ  จ�านวน 
๑๑,๐๘๒,๔๖๗,๐๒๕ บาท (หน่ึงหมืน่หน่ึงพันแปดสิบสองล้าน
สีแ่สนหกหมืน่เจด็พนัยีส่บิห้าบาท) คดิเป็นร้อยละ ๘๘.๙๓ 
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ�านวน ๘,๑๙๗,๔๘๖,๑๘๕ 
บาท (แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่น 
หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๗ 
 ๒) งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่ม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจ�านวน ๕,๓๒๐,๗๕๗,๔๐๐ บาท  
(ห้าพนัสามร้อยยีส่บิล้านเจด็แสนห้าหมืน่เจด็พนัสีร้่อยบาท) 
  มีผลการเบิกจ่าย จ�านวน ๔,๐๙๐,๐๖๐,๘๗๓ 
บาท (สี่พันเก้าสิบล้านหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท) 

คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๗ 
  ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ�านวน ๑,๒๓๐,๙๖๙,๕๒๗ 
บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓
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 จากการตรวจตดิตามการเร่งรดัและตดิตามการเบกิจ่าย
งบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า  
การด�าเนินการโครงการมีปัญหาและอุปสรรคที่ท�าให้การ
ด�าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
 ๑) ปัญหาด้านผู้รับจ้าง
  การท่ีไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างมาด�าเนินงานได้  
หรอืการทีผู่ร้บัจ้างเข้ามาด�าเนินงานตามสญัญาแล้วด�าเนนิงาน 
ไม่ครบถ้วนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
ในสัญญา หรือด�าเนินงานล่าชา้หรือไม่ส่งมอบตามงวด หรือ 
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ตามแผนฯ หรือประการอื่นใดก็ตาม  
ซึง่กรณทีัง้หลายทีเ่กดิขึน้จาก ผูร้บัจ้างนัน้ ส่งผลให้การด�าเนนิงาน
ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 
 ๒) ปัญหาด้านการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
และงบประมาณ
  ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการและ 
งบประมาณนั้น เน่ืองมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้ กจ็ะส่งผลให้การด�าเนนิการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 ๓) ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ  
ข้อบังคับ คำาสั่งและหนังสือสั่งการ
  ผูบ้รหิารจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรือหน่วยงาน
ใดๆ ก็ตาม ที่มีการสั่งการลงไปในพื้นที่ ให้ด�าเนินการ 
ตามที่สั่งการนั้น ทั้งเรื่องของความซ�้าซ้อนในเรื่องการรายงาน 
การพิจารณาใหม่ การรับการตรวจ หรือความไม่ชัดเจนของ 
ข้อสั่งการ หรือกรณีที่มีการสั่งหลายครั้ง แก้ไข/เพิ่มเติม/ 
หรือยกเลิก ซึ่งต้องน�าข้อสั่งการมาทบทวนหรือพิจารณาใหม่ 
หรือการที่ให้ระยะเวลาด�าเนินการในการพิจารณาปฏิบัติ 
ตามข้อสั่งการ มติหรือกฎหมายนั้นไม่เหมาะสม หรือกรณี 
ที่เป็นการเร่งด่วน หรือการสั่งการครั้งหลังท่ีเป็นการแก้ไข 
ในสิ่งที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว หรือเป็นเรื่องของโครงสร้าง 
การบริหารงานไม่สอดรับกัน หรือไม่อยู่ในอ�านาจการบริหาร
ก็ตาม หรือประการอื่นใด ที่เป็นเรื่องกฎหมาย ระเบียบ  
มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ค�าสั่ง และหนังสือสั่งการนั้น 
ก็จะส่งผลให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัยโสธร

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัร้อยเอด็

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัล�าปาง
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 ๔) ปัญหาด้านภัยต่างๆและลักษณะภูมิประเทศ 

  ในกรณทีีโ่ครงการได้รบัผลกระทบจากภยัต่างๆ 

หรือมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีต่างๆ หรือมีปัญหา

ด้านการคมนาคมท่ีไม่สะดวก หรือลักษณะของพื้นที่ 

ไม่เหมาะสม ยากต่อการด�าเนินโครงการ ก็จะส่งผล 

ให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ๕) ปัญหาด้านการขออนญุาตใช้พ้ืนทีด่ำาเนนิการ

  ในกรณีการด�าเนินโครงการท่ีขออนุญาตและ

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่จึงสามารถด�าเนินการ

ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตหรือการขออนุญาตใช้พื้นที่ล่าช้า  

ก็จะส่งผลให้การด�าเนินการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ๖) ปัญหาด้านการดำาเนนิโครงการทีเ่ป็นงบลงทนุ

  กรณีโครงการที่เป็นงบลงทุน หากเกิดปัญหา

ใดๆ กต็ามทัง้จากผูร้บัจ้าง การขออนญุาต การเปลีย่นแปลง

รายละเอียดโครงการหรืองบประมาณ หรือภัยต่างๆ 

เป็นต้น ซึ่งอาจท�าให้เกิดความล่าช้าได้ประการหนึ่ง และ

อีกประการหนึ่งคือโครงการนั้นไม่สามารถท�าให้เสร็จได้

ภายในปีงบประมาณ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลนั้นหรือ

ไม่กต็าม กจ็ะส่งผลให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ๗) ปัญหาด้านบุคลากร

  กรณีปัญหาที่เกิดจากบุคลากรทั้งเร่ืองความรู้

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย

หรืออัตราก�าลัง  หรือประการอ่ืนใดก็ตามที่ส ่ งผล 

ให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องบุคลากรหรอืความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีความรู ้

ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็จะส่งผล

ให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ๘) ปัญหาของหน่วยงาน 

  กรณทีีเ่ป็นปัญหาของหน่วยงานทัง้ในเรือ่งของ

การให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน ความพร้อมในการ

ด�าเนินงาน หรือการบริหารจัดการ หรือด้านกระบวนการ

ต่างๆ หรอืประการอืน่ใดกต็าม กจ็ะส่งผลให้การด�าเนนิการ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ๙) ปัญหาด้านการจดัทำาแผนงานและการจดัสรร

งบประมาณ

  ในกรณทีีแ่ผนงานโครงการได้รบัอนมุตแิล้วแต่

ได้งบประมาณมาไม่เหมาะสม ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงการเพ่ือให้สามารถด�าเนินการภายใต้งบประมาณ 

ทีไ่ด้รบัอนมุตั ิหรอืกรณทีีก่ารจดัท�าแผนงานนัน้เป็น การจดัท�า

แผนงานล่วงหน้า เมื่อแผนงานนั้นได้รับอนุมัติ ซึ่งสภาพ

พื้นที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดภัยต่างๆ ขึ้น 

หรือราคาวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆ มีการปรับราคาสูงขึ้น หรือ

ประการอื่นใดก็ตาม ก็จะส่งผลให้การด�าเนินการไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

 ๑๐) ปัญหาด้านการทักท้วงจากหน่วยงานและ

การร้องเรียนของประชาชน

   ในกรณีท่ีเกิดการร้องเรียนจากประชาชน  

ทั้งในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะต่างๆ หรือการ

ทจุริต หรือประการอืน่ใด ต้องมมีาตรการสร้างความเข้าใจ 

และได้ข้อยุติก่อน หรือจากการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ต่างๆ เมื่อพบปัญหาแล้วก็จะต ้องมีการปรับแก ้ไข  

ตามค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานนัน้ให้เสรจ็ก่อน  

จงึสามารถด�าเนนิการต่อไปได้ กจ็ะส่งผลให้การด�าเนนิการ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ๑)  ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จ และ 

งบประมาณปี ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่ายให้ทันตามก�าหนดเวลา

 ๒)  จังหวัดควรจัดท�าแผนการด�าเนินงาน แผนการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน

ชัดเจน เพื่อ เป ็นข ้อมูลให ้สามารถตรวจสอบติดตาม 

ความก้าวหน้าของการด�าเนินการได้ การด�าเนินงานควรแบ่ง

งวดงานงวดเงินให้มีความสอดคล้องกัน เน้นความโปร่งใส่  

เป็นไปตามกฎหมาย มีธรรมาภิบาลควรให้ภาคเอกชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทกุโครงการ ควรจดัท�าป้ายตามแบบ

มาตรฐานที่ก�าหนดและรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อโครงการ

จ�านวนงบประมาณ ระยะเวลาด�าเนินการด�าเนินงาน 

(เริ่มต้น-สิ้นสุด) ที่เกี่ยวข้องติดไว้หน้าโครงการ หากไม่จ�าเป็น

ไม่ควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการ ควรด�าเนินการ

ตามแบบมาตรฐานท่ีก�าหนด เนื่องจากมีการขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการต้องขออนุมัติจากส�านักงบประมาณ  

ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจส่งผลกระทบต่อการแล้วเสร็จตาม

แผนการด�าเนินโครงการและการเบิกจ่ายโดยธรรม

 ๓)  จงัหวดัควรให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีใ่นการบรหิารจดัการโครงการและ

งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ ทุกข้ันตอน ตรวจสอบ 

รูปแบบรายการท่ีก�าหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง พิจารณา 

ถึงความคุ ้มค ่า การดูแลรักษาและการใช ้ประโยชน  ์

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 ๔)  ขอให้ซักซ้อมความเข้าใจกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการจัดท�าโครงการโดยใช้งบประมาณเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปให้อยู่ในกรอบเวลา 

กฎหมาย และระบบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีที่มี 

ข้อผดิพลาดในการเขยีนโครงการ ขอให้แก้ไขตรวจสอบความถกูต้อง

ให ้รอบคอบก ่อนเสนออนุมัติ เพื่อมิให ้ เกิดความล ่าช ้า 

ในการเบิกจ่าย

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัสโุขทยั

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดันครราชสมีา

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัสกลนคร



70  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๕) ขอให ้จั งหวัดด� า เนินการตามมาตรการ 
เพิม่ประสิทธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพิ่ ม เติม  และเร ่ งรัดงบประมาณรายจ ่ ายภาครัฐ  
ตามนัยหนังสือสั่งการของส�านักงบประมาณ ด่วนที่สุด  
ที ่นร ๐๗๐๔/ว๔๘ ลว ๖ ม.ีค.๒๕๕๘ และมหีนงัสอืกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๙๕  
ลว ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพสามารถ
เร่งรัดการด�าเนินการหรือสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตาม
ก�าหนด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ต่อไป
 ๖)  ขอให้จังหวัดด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง  
ในการเร่งรัดติดตามการด�าเนินงานตามกระบวนการเบิก
จ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้างให้เบิกจ่าย
เงินตามงวดงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระยะเวลาและเป้าหมายที่ก�าหนดต่อไป 
 ๗) เนื่ องจากรัฐบาลได ้ เร ่ งรัดการเบิกจ ่ าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนด ดงันัน้ จงึขอให้
จงัหวดัตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนือ่ง 
แล้วรายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ทุกสัปดาห์แรกของทุกเดือนจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 
โดยรายงานแยกเป็นการเฉพาะจากรายงานผลการตรวจ
ราชการประจ�าเดือน
 ๘)  จังหวัดควรแต่งตั้งคณะท�างานติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปี ๒๕๕๗ และประจ�าปี 
๒๕๕๘ โดยลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิ
ขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร ้อยและมีประสิทธิภาพหากมีป ัญหาที่ เกิดขึ้น 
ไม่สามารถแก้ไขในระดับจังหวัดได้ ขอให้คณะท�างานฯ 
ประมวลปัญหาดังกล่าวเสนอจังหวัด เพื่อแจ้งส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องในส่วนกลางด�าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
แล้วรายงานให้ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
 ๙)  ขอให้จงัหวดัถอืปฏบัิตติามแนวทางปฏบิตักิาร
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหนังสือสั่งการของกระทรวง 

การคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
 ๑๐) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๕๘ จังหวัดควรจัดท�า
แผนการด�าเนินงานและควรต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยเฉพาะงบประมาณฝึกอบรม 
ที่ก�าหนดว่าต้องด�าเนินการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐  
เมือ่สิน้เดือนธนัวาคม ๒๕๕๗ ส่วนงบประมาณลงทนุควรเร่ง
ด�าเนนิการให้ได้ตามแผนทีก่�าหนดโดยก่อหนีผ้กูผนัภายใน 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ส�าหรบังบกนัเงนิเบกิเหลือ่มปี ๒๕๕๗ 
ควรเร่งด�าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 ๑๑) ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  
การมีส่วนร่วมลดความขัดแย้งในพื้นที่
 ๑๒)  ขอให้จงัหวดัมมีาตรการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ของส่วนราชการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากพบปัญหา
อุปสรรค ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัด ขอให้
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว เพื่อให้ปัญหา
อุปสรรคที่พบไปสู่การแก้ไขโดยเร็ว
 ๑๓)  ขอให้จังหวัดเร่งรัด ก�ากับ ติดตาม ควบคุม
ดแูลการด�าเนนิโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณจงัหวดั
และกลุม่จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ถกูต้อง 
ตามระเบียบกฎหมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็น 
ไปด้วยความโปร่งใส และรีบเข้าไปด�าเนินการแก้ไขปัญหา
กรณีข้อร้องเรียนร้องทุกข์หรือเกี่ยวข้องกับโครงการและ
การใช้จ่ายงบประมาณในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 ๑๔)  ขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม มติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เร่ือง รายงาน
สถานภาพภาพรวมด ้านงบประมาณปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๕๐๕/ว ๑๓๗ ลว ๓ มิ.ย.๕๘ 
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 ๑๕) การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมกีาร
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้มียอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น
และควรเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนการเบิกจ่าย ควรน�าสัญญา
มาดูในรายละเอียดเพื่อปรับงวดงาน งวดเงิน ให้มีความ
สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มยอดการเบิกจ่ายควรสรุปปัจจัย 
เชิงเหตทุีเ่ป็นปัญหาท�าให้การเบิกจ่ายล่าช้าเป็นรายปัญหา 
เพือ่เป็นข้อมลูในการวางแผนหรอืก�าหนดมาตรการในการ
แก้ไขปัญหา เช่น กรณีแก้ไขแบบรูปรายงานงานก่อสร้าง 
ซึ่งหน่วยงานต้องขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด เขียนแผนรับรองแบบ อาจต้องใช้เวลา 
เนือ่งจากปรมิาณงานและภารกจิของโยธาฯ มมีาก วศิวกร
มีจ�านวนน้อยไม่สามารถรับภารกิจได้อย่างทันท่วงทีหรือ
กรณีขาดแคลนวิศวกรเขียนแบบในเบ้ืองต้นควรประสาน
งานขอความร่วมมือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง  
ที่มีวิศวกรช่วยตรวจแบบให้ท�างานในเชิงบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกัน ส่วนในระยะยาวอาจพิจารณารับวิศวกรที่
เกษยีณอายรุาชการ เข้ามาเป็นท่ีปรกึษา/พนกังานราชการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวิศวกรเขียนแบบ เป็นต้น 
ส่วนงบกลางรายการส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ 
จ�าเป็นในอ�านาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ) ควรเร่งรัดด�าเนินการให้เสร็จและเบิกจ่าย 
ให้ได้ตามแผนและกรอบแนวทางการด�าเนินงานตามท่ี  
รอง นรม.เป็นนโยบายเน้นย�้าในการด�าเนินการ
 ๑๖)  ขอให้จังหวัดเร่งรัด ก�ากับ ติดตามและ
ควบคุมดแูลการด�าเนนิโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
บรหิารจดัการของพฒันาประเทศจ�านวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส�าหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมา 
ภิบาลและเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีแผนงานรองรับ
ปัญหาอุปสรรคกรณีไม่เป็นไปตามแผน ท่ีก�าหนดไว้  
พร้อมทัง้บนัทกึข้อมูลผลการด�าเนินโครงการและการใช้จ่าย 
งบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทย หรือ 
ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

 ๑๗)  ขอให้จังหวัดเร่งรัด ก�ากับ ติดตาม ควบคุม 
ดูแลการด�าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน�้าเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และโครงการป้องกันและลด
ผลกระทบจากน�้าท่วม น�้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และมีแผนงานรองรับปัญหาอุปสรรคในกรณีไม่เป็นไป 
ตามแผนที่ก�าหนดไว ้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการด�าเนิน
โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบของกระทรวง
มหาดไทย หรือส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ปัจจุบัน
 ๑๘)  ขอให้จังหวัดส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
ด�าเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่จัด
ท�าแผนให้เหมาะสมกับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆท�าให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง 
เต็มที่
 ๑๙)  ขอให้จังหวัดเร่งรัดด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
หรือเร่งรัดกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ รวมทั้งการ
ตรวจรับและเบกิจ่ายงบประมาณโดยโครงการทีย่งัไม่ได้เริม่
ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เร่งด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รวมถึงการปรับ 
แบ่งงวดให้สามารถเบกิจ่ายได้เรว็ขึน้และก�าหนดเงือ่นไขการ
จ่ายเงนิค่าล่วงหน้าให้แก่ผูร้บัจ้างแล้วแต่กรณไีว้ในเอกสาร
สอบราคา ประกวดราคา ส�าหรับรายการที่อยู่ระหว่าง
ด�าเนนิการขอให้เร่งรดักระบวนการในการจดัซือ้จดัจ้างและ
เตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้
ทันทีเมื่อได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย รวมถึงเร่งรัดการตรวจรับ
งานจ้างหรือตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 ๒๐)  ขอให้จังหวัดรายงานโครงการกรณีที่อยู ่
ระหว่างด�าเนินการตามสัญญา (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) ให้ขอ
ความร่วมมือจากผู้รับจ้างผู้ขายปรับแผนการด�าเนินการ
หรืองวดงานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นรวมถึงเร่งรัดการตรวจรับ
งานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนสิ้นงวดงาน
หรือก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา



72  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๒๑) ขอให้จังหวัดติดตาม ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะ
รัฐมนตรี หรือ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข ้องและมาตรฐาน 
ทางราชการให้ครบถ้วน โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของราชการ
เป็นส�าคัญ 
 ๒๒) ขอให้จงัหวดัเตรยีมความพร้อมโครงการรายการ
ทีไ่ด้รบัการจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สามารถด�าเนนิ
การได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
 ๒๓) ขอให้จงัหวดัพจิารณาแผนงาน/โครงการ ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและคนยากจน ผู ้มีรายได้น้อย 
ให้สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา zoning ภาคการเกษตร
ได้เพื่อลดปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่าให้เกิดความสมดุล 
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน
 ๒๔) ขอให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแบ่งเบาภารกิจ
ของรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การช่วยเหลือ
เกษตรกร เป็นต้น
 ๒๖) ให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยเร็วควรมีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายรวมทั้งระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นระบบ
สญัญาณไฟแจ้งเตอืนเป็นไฟสแีดง สเีหลอืงและสเีขยีว เป็นต้น 
และควรแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท�างานย่อยเพื่อเป็น
กลไกในการติดตามผลการด�าเนินงานของผู้รับจ้างและแก้ไข
ปัญหาการด�าเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนควรจัดท�าแผนการ
เบิกจ่ายเงินท่ีมีความสอดคล้องกับงวดงาน ควรเบิกจ่ายเงิน
เป็นงวดๆ ไม่ควรเบิกจ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ 
เนื่องจากมีผลกระทบต่อยอดการเบิกจ่ายโดยรวมของจังหวัด 
ควรตรวจสอบผลการเบกิจ่ายให้ถกูต้องและต้องพร้อมรบัการ
ตรวจสอบ อกีทัง้ควรเตรยีมข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องไว้ให้พร้อม 
เช่น ข้อมูลโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ข้อมูลผลการเบิกจ่าย จ�านวนเงินที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และ 
การสิ้นสุดของสัญญา เป็นต้น

นายธานี สามารถกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดันครปฐม

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
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 ๒๗)  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรเร่งรัดด�าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ ควรจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ที่มีการก�าหนดกรอบระยะเวลา (วัน) แล้วเสร็จ ในแต่ละ
กระบวนการ/ขัน้ตอนไว้แน่นอน ชดัเจน เพือ่เป็นเคร่ืองมอื
ในการควบคุม ติดตามผลการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
 ๒๘)  ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดวางมาตรการจัดท�า
ปฏิทินเร่งรัดการด�าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทีย่งัไม่แล้วเสรจ็ รวมทัง้มมีาตรการและแนวทางทีส่ามารถ
ปรับแผนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ มคีวามถกูต้อง โปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้ พร้อมท้ังระบุสาเหตุท่ีโครงการด�าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ/ไม่สามารถด�าเนินการได้ ขอให้เน้นในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่เป็นส�าคัญ เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ และ 
บ�ารุงสุข” ของประชาชนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งมี
มาตรการเร่งรัดให้โครงการด�าเนินการแล้วเสร็จตามห้วง
เวลาที่ก�าหนด และให้ก�าชับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณได้บนัทึกข้อมลูผลการด�าเนินงาน และผลเบกิจ่าย
งบประมาณในระบบของกระทรวงมหาดไทย และหน่วย
งานทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้มกีารส�ารวจตรวจสอบและปรบัปรงุ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรมที่ด�าเนินการจนแล้วเสร็จ
 ๒๙)  โครงการทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ ของจังหวดั/
กลุ ่มจังหวัด ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลของ
โครงการอย่างสม�า่เสมอว่า โครงการทีไ่ด้จดัท�าแล้วเสรจ็นัน้ 
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร มีความคุ้มค่ามากน้อย
เพียงใด หรือโครงการอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
อย่างไร และจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร เมื่อระยะเวลา
ได้ผ่านพ้นไป เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
 ๓๐)  จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรน�าข้อสังเกต หรือ
ข้อบกพร่องของการด�าเนนิโครงการทีผ่่านมา โดยน�าข้อมลู
มาปรบัปรงุแก้ไขในการจดัท�าโครงการในปีงบประมาณถดัไป 
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีก และจะต้องพัฒนา
โครงการในปีงบประมาณถัดไปให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนยิ่งขึ้น

 ๓๑)  ผลการเบกิจ่ายของแต่ละหน่วยงานควรให้มี
การน�าเสนอในท่ีประชุมประจ�าเดือน เพ่ือจะได้มีการ 
กระตุ้นติดตามจากผู้บริหารได้ตรงจุด
 ๓๒)  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยัง 
กนัเงนิไว้เหลือ่มปีให้แล้วเสรจ็ทัง้งบจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
งบประมาณปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และของปี ๒๕๕๘ ให้เบิกจ่าย
อย่าให้ต้องกันซ�้าอีก
 ๓๓)  จงัหวดัควรให้ความส�าคญักบัการก�ากับดแูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบและ 
ขั้นตอน การตรวจรับงานตามรูปแบบรายการ ที่ก�าหนดไว้
ให้ครบถ้วนถูกต้องและการพิจารณาถือความคุ้มค่าของ
โครงการ
 ๓๔)  ให้จดัท�าแผนการด�าเนนิงาน แผนการจดัซือ้
จัดจ้างที่ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จชัดเจน ควรแบ่งงวด
งานงวดเงินให้สอดคล้องกัน มีความโปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล ให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ไม่ควรแก้ไขรูปแบบ
รายการเนื่องจากอาจจะต้องใช้เวลา ในการอนุมัติซึ่งจะ
กระทบต่อผลการเบิกจ่าย
 ๓๕)  ควรจัดท�าแผนการด�าเนินงาน แผนการ 
จดัซ้ือจดัจ้างทีก่�าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ในแต่ละขัน้ตอน
ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้สามารถตรวจสอบติดตามความ
ก้าวหน้าของการด�าเนนิการได้ การด�าเนนิงานควรแบ่งงวดงาน 
งวดเงินให ้มีความสอดคล้องกัน เน ้นความโปร ่งใส  
เป็นไปตามกฎหมาย มธีรรมมาภบิาล ควรให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส ่วนในการตรวจสอบทุกโครงการ ควรจัดท�าป้าย 
ตามแบบมาตรฐานที่ก�าหนดและมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
ชือ่โครงการ จ�านวนงบประมาณ ระยะเวลาการด�าเนนิงาน 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) ที่เกี่ยวข้องติดไว้หน้าโครงการ ไม่ควรมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายการ ควรด�าเนินการตาม
แบบมาตรฐานที่ก�าหนด เนื่องจากหากมีการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการต้องขออนุมัติจากส�านักงบประมาณ 
ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการ
โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนฯ 
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 ๓๖) ควรจดัท�าแผนการด�าเนนิงานและแผนการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด โดยเฉพาะงบฝึกอบรม  
ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ส่วนงบลงทุนควรเร่งรัดให้ได้ตามแผนที่ก�าหนด ส�าหรับงบกัน 
เงินเบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ควรเร่งรัดด�าเนินการและเบิกจ่าย 
งบประมาณให้เสร็จโดยเร็ว
 ๓๗) ให้ระมดัระวงัเร่ืองการด�าเนนิงานโครงการต่างๆ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบและมีความโปร่งใส ตลอดจนเรื่อง 
ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ท�าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านให้ดีก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง การร้องทุกข์ร้องเรียนที่อาจ
เกิดขึ้นได้
 ๓๘) โครงการของท้องถิน่มขีออนมุตัทิางขบัเคลือ่นให้
รบีอนมุตัโิดยเรว็ เพราะอาจถกูมองว่ามเีจตนาส่อในทางทจุรติได้
 ๓๙) ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินตามก�าหนด
เวลา โดยให้มีการกันเงินไว้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็น และให้
ปรบัปรงุข้อมลูในระบบ PADME ให้เป็นปัจจบุนั เพราะขณะนี ้
ผู้บริหารให้ความส�าคัญและติดตามอยู่
 ๔๐) การประมูลโครงการต่างๆ ควรมีการลงราคาลง
ไปให้ได้มากที่สุด โดยต้องได้เนื้องานตามที่ก�าหนดด้วยและ 
ผูบ้รหิารเน้นย�า้ว่าต้องด�าเนนิการด้วยความโปร่งใสและถกูต้อง
ตามระเบียบในทุกขั้นตอน

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัยะลา

นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการตดิตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ณ จงัหวดัชุมพร

 ๔๑) กระตุ้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท. โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้ค�าแนะน�าอย่าง 
ใกล้ชิด และรวบรวมปัญหา อุปสรรค ที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป
 ๔๒) การแบ่งงวดงานมคีวามส�าคญั ควรจะแบ่งงวดงานให้มาก เพือ่ให้เกดิการตรวจสอบในการตรวจรบังานและ
เบิกจ่ายงบประมาณ หากพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาได้ต้องท�าบันทึกน�าเรียน 
ผู้บริหารและผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไขและเร่งรัดด�าเนินการ
 ๔๓) ก�าชบับุคลากรให้รูก้ฎ ระเบียบแบบแผนในการปฏริปูของทางราชการ เพือ่ไม่ให้เกดิความล่าช้าในการปฏบิตัิ
งานและไม่เกิดความผิดพลาด
 ๔๔) โครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากรองนายกรัฐมนตรี ให้ค�านงึวตัถุประสงค์ของงบประมาณ คอื แก้ไขปัญหา
เร่งด่วนหรือจ�าเป็นให้แก่ประชาชน ดังนั้น ต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถด�าเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรร 
งบประมาณ
 ๔๕) ในเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด ให้ปรับปรุงเชื่อมโยงให้สอดคล้องต้องกันระหว่างแผนชาติ แผนกลุ่มจังหวัด  
แผนจังหวัด แผนพัฒนาพื้นท่ีและแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องพื้นที่และระยะเวลาด�าเนินการตามมาตรการ 
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จงัหวดัควรพจิารณาจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อเป็น
ข้อมูลให้สามารถตรวจตดิตามผลความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานในส่วนของการด�าเนนิงานโครงการไม่ควรมกีารแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบรายการ ซึ่งต้องใช้เวลาและอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและการเบิกจ่ายโดยรวม
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   ๒.๑ การติดตามการดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ความเป็นมา
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงห่วงใยในทกุข์สขุ
ของพสกนิกรชาวไทย ท�าให้พวกเราชาวไทยได้เห็น  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีนราษฎร
ในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ห่างไกล 
และทุรกันดาร ซึ่งพระองค์จะทรงใช้เวลาประทับอยู่ตาม 
เขตภมูภิาคมากกว่าในกรงุเทพฯ ทัง้นี ้เพราะพระองค์ทรงมี
พระราชประสงค์ท่ีจะหาข้อมูลท่ีแท้จริงจากผู้ท่ีอยู่ในพื้นที ่
เก่ียวกับปัญหาต่างๆ ในแต่ละภมูภิาค นอกจากนี ้พระองค์
ยังทรงสังเกตการณ์ และส�ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไป
พร้อมๆ กัน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ส�าหรับการ
พระราชทานแนวทางเพื่อการด�าเนินงานโครงการตาม 
พระราชด�าริต่อไป 
 พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ท่ี พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวง
ราษฎรไทยทั้ งหลายในระยะต ้นแห ่งการเสด็จ ข้ึน 
เถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น เป็นพระราชด�าริด้านการแพทย์
และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ ่ เพราะในช่วงเวลา
ดงักล่าว กจิการด้านการแพทย์ของไทยยงัไม่เจรญิก้าวหน้า
เท่าที่ควร อีกทั้งการบริการสาธารณสุขในชนบท ก็ยังมิได้
แพร่หลาย พระราชกรณยีกจิในระยะช่วงแรก ช่วงระหว่าง
ป ีพ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า 
ยังไม่ได้เป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบัน
 พระราชด�าริเริ่มแรกที่เป็นโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้กรมประมงน�าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจาก
ผู ้เช่ียวชาญด้านการประมงขององค์การอาหาร และ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน�้าของ
พระที่ น่ังอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพนัธุ์
ปลาหมอเทศน้ีแก่ก�านันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เพื่อจะได้
น�าไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตน 
เพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น

 โครงการพระราชด�าริท่ีนับได้ว่าเป็นโครงการ
พัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  
โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานรถบูลโดเซอร์ ให้หน่วยต�ารวจตระเวน
ชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้า ไปยงับ้านห้วยมงคล 
ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และน�าผลผลิตออกมา
จ�าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น 
 การด� า เนิ น งาน โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชด�าริ และบรรลุ
วัตถุประสงค ์มีหลักการส�าคัญ ดังนี้

๑. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 โครงการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มุ่งช่วย
เหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่ราษฎรก�าลังประสบอยู่ 
ในขณะนัน้ ซึง่เป็นการแก้ไขอย่างรบีด่วน เช่น กรณเีขตพืน้ที่
อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชาและเป็นพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของ  
ผู ้ก ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่ขบวนการพัฒนาของรัฐ 
ยงัเข้าไปไม่ถงึในช่วงระยะเวลานัน้ ภายหลงัจากมโีครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเข้าไปด�าเนินการแล้ว ปัญหา
ความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยถอยลง และหมดสิ้นไป 
ในทีส่ดุ แม้กระทัง่ปัจจบุนั โครงการทีแ่ก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และจะมผีลระยะยาวต่อไปคอื การแก้ไขปัญหาจราจร และ
การป้องกันน�้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
 
๒. การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน
 พระองค์ทรงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน ในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดยทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรตามความจ�าเป็นและ 
เหมาะสมกับสถานภาพ เมื่อราษฎรสามารถพึ่งตนเองได ้ 
ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ล�าบาก
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๓. การพึ่งตนเอง
 เมื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้ว ก็จะเป็น 
การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยู ่ในสังคมได้ตามสภาพ  
ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตัวอย่างโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�ารทิีเ่น้นหลกั “การพึง่ตนเอง” เพือ่พฒันา
แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการ 
ธนาคารข้าว โครงการธนาคารโค-กระบือ และโครงการ
พฒันาทีด่นิตามพระราชประสงค์ “หบุกะพง” อ�าเภอชะอ�า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชนมทีีอ่ยูอ่าศยั
ท�ากินและรวมตัวกันในรูปของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและการท�ามาหากินร่วมกัน เป็นต้น 
นอกจากน้ัน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในระยะหลังก็ล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยตัวเอง
ได้ เพราะเป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชพีให้ได้ผล และมปีระสทิธภิาพ เช่น การพฒันา
แหล่งน�า้เพือ่การเกษตร การให้การอบรมความรูส้าขาต่างๆ 
ทั้งด้านการเกษตร และศิลปาชีพพิเศษ เป็นต้น

๔. การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม ่
ที่เหมาะสม
 ด้วยพระราชประสงค์ที่ต้องการให้ราษฎรได้รับ 
ในสิ่งที่ขาดแคลน และต้องมีตัวอย่างของความส�าเร็จ  
จึงทรงพระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง วิจัย และ
แสวงหาความรูส้มยัใหม่ท่ีราษฎรรบัได้ และน�าไปด�าเนนิการ
เองได้ โดยต้องเป็นวิธีการที่ประหยัด เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

๕. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้
ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรมลงโดยมไิด้มกีารฟ้ืนฟขูึน้มา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนพระราชหฤทัย 
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นอย่างยิง่ เพราะมผีล
โดยตรงต่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของ
ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ

๖. การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 จากการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
เป็นหลัก ท�าให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนจากสังคมชนบท 
สู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ปัญหาที่เกิดตามมาคือ
ปัญหาทางด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารทิีจ่ะแก้ไข
ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการก�าจัดน�้าเสีย 
ในกรุงเทพมหานคร และในเมืองหลัก ในต่างจังหวัดด้วย 
วิธีการต่าง ๆ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จะมีชื่อเรียก 
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 โครงการตามพระราชประสงค์
 คือโครงการที่ทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป็น 
การส่วนพระองค์ จนเมือ่ทรงแน่พระราชหฤทยัว่าโครงการ
นั้น จะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์กับประชาชน จึงจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อไป
 โครงการหลวง
 พืน้ทีด่�าเนนิการของโครงการหลวงส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตภาคเหนือ เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวไทยภูเขา 
ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของ 
ชาวไทยภูเขาให้อยู่ดี กินดี เลิกการปลูกฝิ่น และการท�าไร่
เล่ือนลอย อีกทั้งยังทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบ�ารุงรักษา
ต้นน�า้ล�าธารบริเวณป่าเขา เพ่ือบรรเทาอทุกภยัในเขตทีลุ่ม่
ด้านล่าง ซ่ึงการพัฒนาต่างๆ กว่าจะเกดิผล ล้วนแต่กนิเวลา
นานนับสิบปี ซึ่งชาวไทยภูเขาเหล่านี้ ได้มีความจงรักภักดี
ในพระองค์ท่าน พร้อมทั้งเรียกขานพระองค์ท่านว่า  
“พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชินีนาถว่า “แม่หลวง” รวมถึงเรียกโครงการของทั้ง
สองพระองค์ว่า “โครงการหลวง”
 โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
 โครงการในพระบรมราชานเุคราะห์ คอืโครงการที่

พระองค์ทรงพระราชทานข้อแนะน�าหรือ แนวพระราชด�าริ

ให้ไปด�าเนินการ ซึ่งโครงการประเภทนี ้จะด�าเนินการโดย
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หน่วยงานเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์ 

เนินดินแดง อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด และด�าเนินงาน

ตามแนวพระราชด�าริ โครงการพจนานุกรม โครงการ

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน เป็นต้น

 โครงการตามพระราชดำาริ

 จะเป็นโครงการที่พระองค์ทรงวางแผนพัฒนา  

และทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด�าเนินการตามแนว 

พระราชด�าร ิปัจจุบัน โครงการตามพระราชด�ารินี ้เรียกว่า 

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” มีลักษณะเป็น

โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ท้ังเพื่อการศึกษา ค้นคว้า

ทดลองและงานวิจัย โดยโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารินี ้มีทั้งที่เป็นโครงการระยะสั้น และโครงการ

ระยะยาว

 ในการด�าเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จะทรง 

ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งการศึกษา

ข้อมลูจากเอกสารและการศกึษาข้อมลูจากการลงพืน้ทีจ่รงิ

ก่อนจะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ท้ังน้ีพระองค์มีพระราช

ด�ารัสเกี่ยวกับการด�าเนินการอยู่เสมอว่า แนวพระราชด�าริ

ของพระองค์ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ซึ่งหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ควรจะต้องน�าพิจารณา วิเคราะห์ และกลั่น

กรองตามหลักวิชาการ หากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิ

และเกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงจะลงมือปฏิบัติต่อไป แต่หาก

ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เหมาะสมที่จะด�าเนินการ ก็สามารถ 

ล้มเลิกได้

 หน่วยงานทีม่หีน้าทีป่ระสานงานและประสานแผน

ต่างๆ เพือ่ให้แต่ละหน่วยงานทีร่บัโครงการ อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริไปปฏิบัติ คือส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 

หรือ ส�านักงาน กปร. ซึ่งนอกจากการประสานงาน 

ในแต่ละขั้นตอนแล้ว ส�านักงาน กปร. ยังจะได้ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทั้งนี ้ที่ผ่านมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

โครงการต่างๆ เหล่านั้นเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตร

ความก้าวหน้า และติดตามผลงานต่างๆ ด้วยพระองค์เอง

 โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทิีอ่ยูใ่นความ

รับผิดชอบของส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน

งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิในปีงบประมาณ 

๒๕๒๕ – ๒๕๔๖ มีจ�านวน ๓,๒๙๘ โครงการ แยกออก 

เป็นประเภทต่าง ๆ ได ้๘ ประเภท คือ

 ๑.  การเกษตร

  แนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

จะทรงเน้นในเรือ่งของการค้นคว้า ทดลอง และวจิยัหาพนัธุ์

พืชใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษา

เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับ

สภาพท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถ 

น�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ มรีาคาถกู ใช้เทคโนโลยง่ีาย ไม่สลบัซบัซ้อน 

เกษตรกรสามารถด�าเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรง

พยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตร

เพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจาก 

ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ หรอืความแปรปรวน

ทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้จากด้านอื่น 

นอกเหนอืไปจากการเกษตรเพิม่ขึน้ด้วย เพือ่จะได้พึง่ตนเองได้

ในระดับหนึ่ง

 ๒.  สิ่งแวดล้อม

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้อง 

ได้รับการด�าเนนิการแก้ไขควบคูไ่ปกบัการพัฒนาความเจรญิ

ก้าวหน้า เพราะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า ย่อมหมายถึง

ปัญหาส่ิงแวดล้อมยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เป็นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

จะเป็นวธิกีารท่ีจะท�านบุ�ารุง และปรับปรุงสภาพทรพัยากร 

และสิ่งแวดล้อมให้ดขีึ้นในด้านต่างๆ เช่น การอนุรกัษ์ และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิดิน น�้า และป่าไม้
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 ๓.  การสาธารณสุข

  โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

พระราชทาน ให้กับประชาชนในระยะแรก ๆ ล้วนแต่ 

เป็นโครงการ ด้านสาธารณสุข เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า 

หากประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะน�าไปสู่

สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมดีไปด้วย พระองค์จึงทรงให้ความส�าคัญกับงาน 

ด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

 ๔. การส่งเสริมอาชีพ

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อได้

ด�าเนนิการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการแล้ว จะเกดิการ

ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะศูนย์

ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให ้ม ี

การศกึษา ค้นคว้า ทดลอง วจิยั เพือ่แสวงหาแนวทาง และ

วธิกีารพฒันาด้านต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และ

การประกอบอาชีพของราษฎรในภูมิภาคน้ันๆ เพื่อให้

ราษฎรน�าไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ส่วนโครงการประเภท

การส่งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นก็มีจ�านวนไม่น้อย ทั้งนี้  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ 

จงึได้มโีครงการเกีย่วกบัประเภทการส่งเสรมิอาชพีโดยตรง

 ๕.  การพัฒนาแหล่งนำ้า

  การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเพาะปลูกหรือ 

การชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความส�าคัญ และมี

ประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

เพราะเกษตรกรจะสามารถท�าการเพาะปลกูได้อย่างสมบรูณ์

ตลอดปี เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ ่

เป็นพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน ซึง่ต้องอาศยัเพยีงน�า้ฝน และ

น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติเป็นหลัก ท�าให้พืชได้รับน�้า 

ไม่สม�า่เสมอและไม่เพยีงพอ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงให้ความสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งน�า้

มากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ประเภทอื่น 

 ๖.  การคมนาคมสื่อสาร

  โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ  

ด้านคมนาคมส่ือสาร ส่วนใหญ่ จะเป็นโครงการเก่ียวกับ

ปรบัปรงุถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพือ่การสญัจรไปมา

ได้สะดวกและทั่วถึง การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐาน 

ทีส่�าคญัของการน�าความเจริญไปสู่ชนบท การส่ือสารตดิต่อ

ท่ีดียังผลส�าคัญท�าให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น 

ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 ๗.  สวัสดิการสังคม

  โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ  

ด้านสวสัดิการสังคม จะเป็นโครงการเพ่ือช่วยเหลือราษฎร

ให้มีที่อยู่อาศัย ที่ท�ากิน และได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก

ขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติ ซึง่จะท�าให้ราษฎรมชีวีติ

ความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก

 ๘.  อื่นๆ

   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริประเภท

อื่นๆ ได้แก่ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ที่นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๗ ประเภท ที่ระบุมาแล้ว 

ข้างต้น เช่น โครงการศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริทัง้หลาย โครงการก่อสร้างเขือ่นป้องกนัน�า้ทะเล

กัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี 

นอกจากนั้นยัง รวมถึงโครงการด้านการศึกษา การวิจัย 

การจัดและพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
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กระทรวงมหาดไทยไดด้ำาเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้

 ๑.  ส ่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต ์ 

ตามพระราชดำาริ ได้ประสานและให้ค�าปรึกษา แนะน�าจังหวัดพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�าริ ในการขับเคลื่อน
การจัดท�าแผนพัฒนาชนบทฯ และได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการตาม
แผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�ารปิระจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๔๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาด้านแหล่งน�้า จ�านวน ๒๑ 
โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๙ โครงการ โครงการพัฒนา
ด้านส่งเสริมอาชีพ จ�านวน ๓ โครงการ โครงการพัฒนาด้านบูรณาการและอื่นๆ 
จ�านวน ๑๑ โครงการ และได้พิจารณาการขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิทัง้ ๖ แห่ง ทีไ่ด้ด�าเนนิการศกึษา ทดลอง วจิยั และขยายผล
ตามแนวพระราชด�าริมาเป็นเวลาถึง ๓๓ ปี พร้อมท�าหน้าที่เครือข่ายเผยแพร่
องค ์ความรู ้  ความเข ้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบั ติ ได ้อย ่างแท ้จริง  

ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�ารใินพืน้ที ่ณ จงัหวดัจนัทบรุี

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนนิ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�ารใินพืน้ที ่ณ จงัหวดัชยัภมูิ

 ๒. โครงการรักษ์ราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสาน

แนวทางพระราชดำาริ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวัน 

พระราชสมภพ ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผลการ

ด�าเนินงาน ได้แจ้งรายละเอียดโครงการ/หลักเกณฑ์/แนวทาง

การด�าเนินโครงการ/กรอบระยะเวลาด�าเนินงานและ 

แบบค�าขอรับการจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดพิจารณา

เสนอโครงการ เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก มท. 

เรียบร้อยแล้ว

 ๓.  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พ้ื น ที่ แ บ บ บู ร ณ า ก า ร 

ตามแนวทางแผนภฟู้าพฒันาตามแนวพระราชดำาริ ได้จัดสรร

งบประมาณให้ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

เรียบร้อยแล้ว โดยมอบให้อ�าเภอร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนท่ี 

และภาคประชาชน ประสานผู้ท่ีได้รับมอบหมายบริหารงาน

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจัดท�าโครงการฯ

 ๔.  โครงการจัดทำาคูม่อืการดำาเนนิโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ ได้มีการแจกจ่ายหนังสือคู่มือฯ ไปยัง

ที่ท�าการปกครองจังหวัดและอ�าเภอ ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง

ด�าเนินกิจกรรมขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่แล้ว
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 ๕.  ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีส่ถานศกึษาตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน
  ๕.๑ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ (ภาคใต้) ได้จัดสรร
งบประมาณให้อ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราชเรยีบร้อย
แล้ว โดยก�าหนดให้อ�าเภอร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และ 
ภาคประชาชน 
  ๕.๒  การขับเคล่ือนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ (๘๗๘ อ�าเภอ) ด�าเนนิการเตรียมความพร้อม
ของศูนย์เรียนรู ้ฯ ระดับอ�าเภอพร้อมทั้งแจ้งให้ทุกอ�าเภอ
พิจารณาด�าเนินกิจกรรมตามแนวทางในหนังสือคู่มือฯ
  ๕.๓  เร ่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง 
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุข 
แก่ประชาชนในที่สุด

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ให ้ จั งหวัดส ่ ง เส ริมโครงการอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�ารใินพืน้ทีต่่างๆ และขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 ๒) ให ้จังหวัดบูรณาการการท�างานทุกภาคส ่วน  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการด�าเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่อย่างจริงจัง
 ๓)  ให้จังหวัดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ในพืน้ทีน่�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัใช้ในการด�ารงชวิีต
ประจ�าวันอย่างเป็นรูปธรรม
 ๔)  ให้จังหวัดน�าโครงการพระราชด�าริไปเป็นต้นแบบ 
ในการด�าเนนิงานโครงการแก้ไขปัญหาเพือ่ประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ 
และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฯ ไปยังเกษตรกร และ 
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ๕)  ให้จังหวัดน�ายุทธศาสตร์พระราชทานเพื่อน�าไป 
ปรับใช้ขับเคลื่อนภารกิจและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิหรอืโครงการขบัเคลือ่นการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ด�าเนินการ 
ด�าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาโครงการที่มีอยู ่
ให้ยัง่ยนืสบืไป และพจิารณาด�าเนนิการขยายผลไปสูห่มูบ้่านอืน่ ๆ  

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริในพ้ืนที ่ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริในพ้ืนที ่ณ จงัหวดัชยันาท

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริในพ้ืนที ่ณ จงัหวดันครพนม
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๒.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติ โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจำาเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
 สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการน�าแนวคดิการพฒันาระบบ การป้องกนั 
การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ ้มกันโดย 
พัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน 
ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและการสร ้างภูมิต ้ านทานให ้แก ่ชุมชน  
ตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการน�า
แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อป้องกันภัย
ตามหลกัสากลคอื “รูร้บั - ปรบัตวั - ฟ้ืนเรว็ทัว่ - อย่างยัง่ยนื” 
(Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักในการลด 
ความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
และก�ากับการด�าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบ 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และสอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction ๒๐๑๕ - 
๒๐๓๐)
 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 
Risk Reduction : DRR) การบูรณาการ การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน (Build Back Better 
and Safer) และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นแนวทางหลัก
ในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผน และน�าไปสู ่
ความส�าเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๓๑ 
มนีาคม ๒๕๕๘ เพือ่ให้ทกุหน่วยงานใช้แผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นแผนแม่บท 
(Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

โดยเป็นกรอบและทศิทางในการปฏบิติัการด้านสาธารณภยั
ให้แก่ประเทศไทย

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติ เหตุ 
ในการจราจรอันนำาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
 งานพฒันาระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั
และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 ผลการด�าเนนิงาน จดัประชมุสมัมนาเชงิปฏิบัตกิาร
การจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน 
ในระดับจงัหวดั อ�าเภอ และท้องถิน่ เพือ่รองรบัแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด
 วัตถุประสงค ์  เ พ่ือเสนอกรอบแผนแม ่บท 
ความปลอดภยัทางถนนฯและทศิทางการด�าเนนิงานอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่  มีเป ้าหมาย 
การด�าเนินงานครบตามเป้าหมายแล้ว ๗๖ จังหวัด
 การด�าเนินงานต่อไป ก�าหนดให้ศูนย์อ�านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดท�าแผนแผนปฏิบัติการ 
ด้านความปลอดภัยทางถนน ในระดับจังหวัด อ�าเภอและ
ท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และรายงานให้ ปภ. ในฐานะเลขา
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

๒. แก้ปัญหานำ้าท่วมในฤดูฝน
 ๑) โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน�้า/แหล่งน�้าเดิม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
 ๒) โครงการป้องกนัและลดผลกระทบจากน�า้ท่วม
น�้าป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม

๓. การบรหิารจดัการภยัตามแนวทาง ๒P๒R (การป้องกนั 
การเตรียมพร้อม การเผชิญเหตุการณ์ เยียวยาฟื้นฟู)
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 ๑) ภัยหนาว ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อบรรเทาความหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัย จังหวัด
ควรพจิารณาด�าเนนิการให้ครอบคลมุกลุม่บคุคล ๓ วยั คอื วยัเด็ก 
วัยกลางคนและวัยสูงอายุ ส�าหรับการจัดการเครื่องนุ่งห่ม 
เพือ่บรรเทาความหนาว ขอให้พจิารณาเคร่ืองบรรเทาความหนาว
ให้ครอบคลุมทุกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจมิใช่เป็น 
แค่ผ้าห่มกนัหนาว แต่อาจเป็นถงุเท้า ถงุมอื หมวกเพ่ิมเติมด้วย 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยหนาว
 ๒)  ภัยแล้ง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
จงัหวดัควรพจิารณาท�าระบบการน�าน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่
ลงสูอ่่างเกบ็น�า้ขนาดเลก็ โดยใช้ระบบท่อและน�าระบบเซลลูลาร์
มาใช้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ควรมีการรวมกลุ่มผู้ใช้น�้าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิการและ
อ�าเภอเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 ๓)  การป้องกนัการเตรยีมความพร้อมและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย (ภัยแล้ง ภัยหนาว) ส่วนกลางควรจัดสรร 
งบประมาณตามขนาดของพืน้ทีแ่ละประชากร รวมทัง้พจิารณา
จัดสรรงบประมาณตามคะแนนการประเมินผลตัวชี้วัด 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
 ๔)  จากการที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง 
แนวโน้มอาจเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนท้ิงช่วง  
ในหลายพื้นที่ ขอฝากเรื่องการจัดท�าบัญชีหมู่บ้านและชุมชน 
ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้งและจัดท�าแผน
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 
ให้ครอบคลมุทกุมติ ิทัง้ในระดบัหมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวดั 
กลุ่มจังหวัด ตามสภาพปัญหา
 ๕)  อบุตัภิยั ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทกุปี จะมปีระชาชน
เป็นจ�านวนมากเข้าร่วมงานฉลองเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าและ
ต้อนรับปีใหม่ ขอเน้นในเรื่องเมาแล้วขับและการใช้ความเร็ว
เกินก�าหนด และให้ปรับแผนการตั้งจุดตรวจ หรือจุดบริการ
ประชาชนตามถนนสายหลักสายส�ารองต่าง ๆ ซึ่งจากสถิติ
ข้อมูลอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในช่วงหัวค�่า ไม่ดึกนักซ่ึงด่านต่างๆ 
ยังไม่เปิดและไม่มีเจ้าหน้าที่มาประจ�าด่าน เป็นต้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิโรค
ระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดตราด

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิโรค
ระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดล�าปาง

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิโรค
ระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
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 ๖) ขอให้จังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 ๗) ขอให้จังหวดัได้ด�าเนนิการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและขอความร่วมมือให้ประชาชน ตรวจตรา 
บ้านเรือนให้มีความมั่งคง แข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
 ๘) ขอให้จังหวัดได้ก�าชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การไฟฟ้า แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ได้ตรวจตราวัสดุ
อปุกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์พายฤุดูร้อนและสามารถเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้
รับผลกระทบอย่างทันท่วงที
 ๙) ขอให้จังหวัดได้มีการประเมินสถานการณ์และ 
จัดเตรียมข้อมูลกรณีมีความจ�าเป็นต้องขอขยายเงินทดรอง
ราชการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เสนอขออนุมัติใช้ในการแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วต่อไป 
 ๑๐) ขอให้จังหวัดก�าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนท่ีด�าเนินการแจกจ่ายน�้าในกรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง
ให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้น�้าให้มากที่สุดและกรณีพ้ืนที่ต้องการ
น�้าเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุน 
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๑๑) ขอให้จังหวดัติดตามสถานการณ์น�า้อย่างใกล้ชดิ 
พร้อมทัง้มแีผนงานในการบรหิารจดัการน�า้เพือ่บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง รวมทั้งได้สร้างความเข้าใจในการใช้น�้าอย่างประหยัด
ให้แก่ประชาชนด้วย
 ๑๒) ขอให้จังหวัดประสานการปฏิบัติในการจ่ายน�้า 
ส่งน�้าให้ใช้ในการเกษตร กรณีมีพ้ืนท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง
พร ้ อมทั้ ง ร ่ วมปฏิบั ติ ง านกับทหาร  ต� า รวจ ในพื้ นที่  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์แย่งน�้า
สถานการณ์ความขัดแย้งของประชาชน
 ๑๓) ขอ ให ้ จั งหวั ด เร ่ ง ส� า ร วจความ เสี ยหาย 
กรณมีสีถานการณ์ภยัแล้งเกดิขึน้ รวมทัง้ปัญหาความเดอืดร้อน
และความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให  ้
ความช่วยเหลือตามอ�านาจหน้าท่ีโดยด่วน หากงบประมาณ  
ไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติอ�าเภอ/จังหวัด ตามล�าดับ

นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติ
โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดสุรินทร์

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิ
โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิ
โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ
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 ๑๔) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความ
เดือดร้อนจากภัยแล้งขอให้จังหวัดค�านึงถึงผลประโยชน์ 
ของทางราชการ ประชาชน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 ๑๕)  ขอให ้ จั งหวั ดติ ดตามข ่ า วสาร  ข ้ อมู ล  
มติคณะรัฐมนตรี  ป ัญหาของประเทศท่ีเกี่ยวข ้องกับ 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ และบูรณาการ 
การด�าเนินการเพื่อแก้ไขรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
 ๑๖) ให้ตรวจสอบแหล่งน�้าที่มีผักตบชวาหนาแน่น
ด�าเนินการก�าจัดเสีย เพื่อเปิดทางให้น�้าไหลได้สะดวกเป็นการ
เตรียมการรับมือกับสถานที่ภัยแล้ง 
 ๑๗) ให้ตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขในเร่ือง 
ของบ่อน�้าบาดาลให้สามารถใช้การได้ หากใช้การไม่ได้แล้ว 
ให้กลบเสีย เพราะภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นทุกๆ ปี
 ๑๘) ขอให้ท้องถ่ินจังหวัดประสานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีด่�าเนนิการจดัเกบ็ผกัตบชวา  รวมทัง้วชัพชืต่างๆ 
โดยให้มีการบูรณาการในพื้นที่ทั้ง อปท.ที่มีงบประมาณและ
ไม่มีงบประมาณเพื่อให้การด�าเนินการจัดเก็บเป็นไปอย่าง 
ต่อเน่ือง เป็นการแก้ไขปัญหาการกีดขวางการสัญจรทางน�้า
ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ทัศนียภาพดีขึ้น
 ๑๙) การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงให้จังหวัด 
เตรียมการเรื่องรถดับเพลิงที่มีบันไดสูงให้พร้อม เนื่องจาก
จังหวัดมีอาคารสูงเพื่อความรอบคอบในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
 ๒๐ )  การป ้ อ งกั นและลดอุ บั ติ เหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ จงัหวดัควรศกึษาและวางแผน 
ในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะ
ถนนสายรอง มาตรการควบคมุการจ�าหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
โดยเน้นหนักในเด็กและเยาวชน มาตรการเมาไม่ขับ การสวม
หมวกกันน็อค และการคาดเข็มขัดนิรภัย

นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดอ่างทอง 

นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ ณ จังหวัดราชบุร ี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตรวจราชการตามประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกต ิ

โรคระบาดและสาธารณภัยต่างๆ

 ๒๑) การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการในลักษณะ 
เดียวกับปีที่ผ่านมาจนเป็นภารกิจประจ�า ท่าน ผวจ.ห่วงใยในปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนสายหลักมีสภาพทาง
วิศวกรรมจราจรบกพร่อง จนเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ นอกจากจะต้องแก้ไขสภาพผิวจราจรและแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม 
เช่น การเอยีงของผวิถนนรบัโค้ง ฯลฯ ยงัต้องเพิม่สญัญาณและป้ายเตอืนให้ผูใ้ช้ถนนได้ระมดัระวงัยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ขอให้ด�าเนนิการ
อย่างจริงจังตลอดทุกพื้นที่ โดยให้ อปท. ผู้น�าชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
 ๒๒) การเตรียมการรับภัยแล้ง ให้ทุกส่วนด�าเนินการ เช่น ชลประทานเร่งชี้แจงท�าความเข้าใจ ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้น�้า ในส่วนการประปาให้เตรียมน�้าประปาให้มีเพียงพอในหน้าแล้ง
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   ๒.๔ การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มอบแนวทางปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายระพี ผ่องบุพกิจ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดขอนแก่น

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล
ให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การด�าเนินการตามนโยบาย 
ดังกล่าวและข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีเห็นผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็วและมีความยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก�าหนด 
กลุ่มโครงการเน้นหนักซึ่งจะให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในเชิง 
ผลสมัฤทธิ ์๘ โครงการด้วยกนั คอื ๑) โครงการ “ตามรอยเท้า
พ่อ” เน้นหนักการเทิดทูนสถาบันหลัก ยึดถือและปฏิบัต ิ
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการพระราชด�าริ  
๒) โครงการ “คนไทยรักกัน” เน้นการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ เสรมิสร้างความรกัความสามคัคขีองคนในชาต ิและ
ส่งเสริมการอยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลาย 
ทางความคดิความเชือ่ ๓) โครงการ “เมอืงสวยนำา้ใส” เน้นเรือ่ง
การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน เส้นทางการคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว แม่น�้าล�าคลอง 
การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการด�าเนินการ 
ด้านผังเมือง ๔) โครงการ “เมืองไทยน่าอยู่” เน้นหนักเรื่อง
การสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  
การจัดระเบียบสังคม ลดอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การค้ามนษุย์
และแรงงานเด็ก รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕) โครงการ 
“ดำารงธรรม ดำารงไทย” เน้นหนักเรื่องการ เพิ่มขีดความ
สามารถของศนูย์ด�ารงธรรม พฒันาประสทิธภิาพหน่วยงานใน
สงักดัในการให้บรกิาร อ�านวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ๖) โครงการ “มหาดไทย  
ใสสะอาด” เน้นเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาล ป้องกนัปราบปรามการทจุรติ สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ๗) โครงการ “ลดความเหลื่อมลำ้า  

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดล�าพูน
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แบ่งปันความสุข” เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ความยากจนระดับครัวเรือน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายโอกาสคนยากจนในการเข้า
ถึงทรัพยากรและการให้บริการของรัฐ และ ๘) โครงการ 
“เรียนรู้ค่านิยมไทย ก้าวไกล สู่อนาคต” เน้นเรื่อง การใช้
กระบวนการเรยีนรูข้ดัเกลาทางสงัคมในการปลกูฝังค่านยิม
หลกั ๑๒ ประการ รวมทัง้การพฒันาคน และเตรยีมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑. โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” มีการจัดท�าโครงการ 
ดังต่อไปนี้
 ๑) โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแผนพระราชดำาริ
ผลการด�าเนินการ 
  ๑) ติดตามข้อมูล/เอกสารประกอบการเสนอ
โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ 
ตามพระราชด�าร ิของจงัหวดัพะเยา ขอนแก่น อบุลราชธานี 
อุดรธานี พัทลุง และราชบุรี
   ๒)  จัดท�าโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง 
การจัดท�าแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าริ 
   ๓)  จดัเตรยีมเอกสารข้อมลูประกอบการศกึษา
ดูงานโครงการต้นแบบของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด�าริ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และคณะ ณ จังหวัดน่าน อุดรธานี และกาฬสินธุ ์

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพลับพลาเขาดอกไม้ และกลุ่มอาคารบริวาร ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเตาหม้อ บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมัน

ตามแนวพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เพ่ือเป็นพลับพลาท่ีประทับ เวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จทอดประเนตรและติดตามความคืบหน้าของโครงการชั่งหัวมัน

   ๔)  ติดตามความคืบหน้าและประสานงาน 
การจัดท�าแผนพัฒนาชนบทฯ ในพื้นที่ 
   ๕)  สรุปการประชุมคณะกรรมการสถาบัน 
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด�าริ ณ ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
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 ๒) โครงการส่งเสรมิกจิกรรมการพฒันาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปวงประชาเป็นสุข)
  ๑)  ตรวจสอบเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
  ๒) จัดท�าข้อมูลการประชุมหารือยุทธศาสตร ์
การขบัเคลือ่นการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  ๓) จัดท�าหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ด�าเนินการ
ส�ารวจฐานข้อมูลแหล่งน�้าต้นทุน และรายงานข้อมูล
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าร ิเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาฯ
  ๔) จัดการประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงาน
ร่วมกบัส�านกังาน กปร. สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรม 
ปิดทองหลังพระฯ สปน. สกว. และกรมที่เกี่ยวข้อง
  ๕) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การส�ารวจ
แหล่งน�้าต้นทุน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชด�าร ิจากทกุจงัหวดัเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูในการพฒันาฯ
  ๖ )  จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทาง 
การขับเคลื่อนนโยบายของ มท. ให้กับผู้บริหารกระทรวง 
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่ารัฐวิสาหกิจ และ ผวจ.
  ๗) วิ เคราะห ์ โครงการปวงประชาเป ็นสุข 
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพือ่ประชมุคณะท�างานพจิารณากลัน่กรองโครงการปวงประชา
เป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓) โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมูบ้่านเศรษฐกจิ
พอเพียงต้นแบบ
 ๑) แจ้งแนวทางและจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ จะสร้างแกนน�า
หมู่บ้าน ๒,๗๐๘ คน ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๘๗๘ หมู่บ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ�านวน ๔,๓๙๔ หมู่บ้าน
  ๒) เตรียมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ชมุชน และกจิกรรมเชดิชเูกยีรตผิูน้�าเครอืข่ายพฒันาชมุชน
ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘

  ๓) จัดประชุมจัดท�า Roadmap ยุทธศาสตร ์
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม 
การพัฒนาหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจหลัก 
ในระดับหมู่บ้าน
 ๔) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ 
ตามแนวพระราชดำาร ิเนือ่งในโอกาสเฉลมิพระเกยีรต ิ๕ รอบ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“รักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำาริ
 ๕) กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ
 ๖) การสร้างความเข้าใจที่ ถูกต ้องเกี่ยวกับ
สถาบันหลักของชาติ
 ๗) การเฝ้าระวังและดำาเนินการกับการกระทำา 
ที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสำาคัญของชาติ
 ด� า เนินการฝ ึกอบรมกลุ ่ม เป ้ าหมายได ้แก ่  
ปลัดอ�าเภอที่รับผิดชอบตามนโยบายปกป้องและเชิดชู
สถาบัน ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ�าเภอละ ๑ คน 

๒. โครงการ “คนไทยรักกัน” มีการจัดท�าโครงการดังต่อ
ไปนี้ 
 ๑) โครงการปลูกฝังสำานึกรักสามัคคีและเสริม
สร้างความปรองดอง
  ๑) อนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ 
ให้จังหวัดเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓ ร่วม  
(ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี 
สร้างพลัง สร้างสังคมปรองดอง) และเสวนาผู ้ผ ่าน
กระบวนการเพื่อสรุปบทเรียน  
  ๒) อนุมั ติจัดสรรงบประมาณให ้จังหวัด  
แบ่งเป็น ๒ กลุม่ คอื กลุม่ท่ี ๑ จ�านวน ๓๘ จงัหวดั ท่ีด�าเนนิงาน
ในไตรมาส ๑-๒ เพราะมผีลการด�าเนนิงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามกรอบระยะเวลา วงเงนิ ๑๔.๔๔๐๐ 
ล้านบาท กลุ่มที่ ๒ จ�านวน ๓๘ จังหวัด ที่ด�าเนินงาน 
ในไตรมาส ๓-๔ เพราะมผีลการด�าเนนิงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า วงเงิน ๑๔.๔๔๐๐ ล้านบาท
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  ๓) ได้แจ้งจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และ
ด�าเนินงานตามโครงการฯ แล้ว
 ๒) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพื่ อสร ้ างความปรองดองสมานฉันท ์ผ ่ านกลไก 
ระดับจังหวัด/อำาเภอ/ท้องถิ่น
   ๑) ช้ีแจงท�าความเข้าใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม จ�านวน ๒,๓๖๓ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมงานแบ่งเป็น กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุม่พลงัมวลชนท่ีแสดงออกทางการเมอืง กลุม่แกนน�าทาง
การเมือง และกลุม่ข้าราชการ พนกังานของรฐั รวมจ�านวน 
๒๒๑,๑๓๔ คน ได้มีการเชิญคู ่ขัดแย้งทางการเมือง  
มาปรึกษาหารือ ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๔๘๔ คน
   ๒) การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้กระบวนการทางมิติที่สอดคล้องกับ 
วถิชีวีติ วฒันธรรม จ�านวน ๑,๓๖๗ ครัง้ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
๒๔๐,๕๗๗ คน 
 ๓) โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)
  แจ ้งให้อ�าเภอ ด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียน 
คณะกรรมการหมูบ้่าน ประจ�าอ�าเภอ (รร.กม.อ.) ณ ทีว่่าการ
อ�าเภอ เพ่ือให้เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพและเพื่อเป็น 
การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้อ�าเภอ
ก�าหนดหลักสูตร หมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ จ�านวน ๑ 
หลักสูตร มีระยะเวลาด�าเนินการ ๑ ปี รุ่นอบรม ๑๒ รุ่น 
โดยจะประกาศเป็น “หมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์” ทั้งนี้ 
มีอ�าเภอที่ได้ก�าหนดหลักสูตรแล้วจ�านวน ๓๖๔ อ�าเภอ  
มีกม. เข้าอบรมฯ จ�านวน ๑๓๔,๗๔๗ คน กม. ที่ผ่านการ
อบรม จะไปขยายแนวคดิการปลกูฝังความรกั ความสามคัคี 
และการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในเชิงสร้างสรรค์ 
 ๔) โครงการส่งเสริมสันติวัฒนธรรมและจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
  ๑) โครงการเสริมสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
  ๒) โ คร งการการส ่ ง เ ส ริ ม วิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๓. โครงการ “เมืองสวยนำ้าใส” มีการจัดท�าโครงการดัง
ต่อไปนี้
 ๑) โครงการกำาจัดส่ิงกีดขวางการจราจรทางนำ้า 
(ผักตบชวา)
  ๑) กรมโยธาธิการและผัง เมือง  ก� าจั ด 
ส่ิงกีดขวางการจราจรทางน�้า (ผักตบชวา) จ�านวน 
๔๘๐,๐๐๐ ตัน ผลการด�าเนินการ ก�าลังด�าเนินการก�าจัด
ผักตบชวาในพื้นที่ ๘ จังหวัด สามารถก�าจัดผักตบชวาได้
รวม ๒๓,๔๕๕ ตัน
   ๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รับผิดชอบก�าจัดผักตบชวาในพื้นที่จั งหวัดนนทบุรี   
ผลการด�าเนินการ ก�าลังอยู ่ระหว่างด�าเนินงาน และ 
ได้ก�าจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี แล้วเสร็จ ๕ จุด 
รวมทั้งสิ้น ๖๓๕,๒๕๐ ตร.ม. 
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 ๒) โ ค ร ง ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รขย ะ ใน เขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กรมโยธาธิการและผังเมือง ด�าเนินโครงการ
น�าร่องเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขต อปท.  
ในพื้นที่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ ดังนี้
   ๑) ประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดท�า
รายละเอยีด รปูแบบรายการและงบประมาณค่าก่อสร้างต่างๆ
   ๒) ออกแบบการก่อสร้างสถานท่ีก�าจัดขยะ 
ในพื้นที่แห่งใหม่ และเพิ่มเติมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน 
๕๓๕ ล้านบาท
   ๓) การขออนญุาตใช้ท่ีดนิราชพสัด ุจ�านวน ๓๗๒ 
ไร่เศษ ที ่ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรอียธุยา 
โดยกรมธนารักษ์ ซึ่งไม่ขัดข้องให้ใช้ท่ีราชพัสดุแปลง 
ดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
  ๔) ป รั บ แผนก า รขนย ้ า ย ขยะมู ล ฝอย 
จากแผนการด�าเนินงานเดิมที่จะมีการขนย้ายขยะมูลฝอย
ไปก�าจดัทีโ่รงปนูซเีมนต์ TPI จงัหวดัสระบรุ ีตาม Roadmap 
ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร 
เปลี่ ยน เป ็นขนย ้ ายขยะไปฝ ั งกลบในพื้ นที่ ต� าบล 
มหาพราหมณ์ ระยะทางเพียง ๔ กิโลเมตร 
   ๕) ก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 
(RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานเตาเผาไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค) การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน การไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาค จะสนบัสนนุก่อสร้างโรงผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ RDF โดยจะใช้งบลงทุน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑,๐๑๕ ล้านบาท  
ซึง่ขณะน้ีได้จดัจ้าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีด�าเนนิการ
ศกึษาออกแบบ และพร้อมจะเริม่ก่อสร้างได้ประมาณเดอืน
มกราคม ๒๕๕๘
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     สัง่การให้หน่วยงานในสงักดัด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. โดยรณรงค์สร้าง
จิตส�านึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ เพื่อให้มีระบบ
การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

  - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    ๑) ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน แบ่งเป็น ๒ ระยะ  
โดยระยะแรกสร้างความเข้าใจในกลุ่มแกนน�าเพื่อลดการ
ต่อต้าน และระยะท่ีสองเป็นการสร้างความยั่งยืนและ 
การมีส่วนร่วม
    ๒) คณะท�างานด�าเนนิโครงการน�าร่องแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดได้ประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง
  - โครงการนำาร่องเพือ่แก้ไขปัญหาการจดัการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการด�าเนินการ ๑) สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการจดัการขยะมลูฝอย ของจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
     (๑) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ด�าเนนิการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชน แบ่งเป็น ๒ ระยะ โดยระยะแรกสร้าง 
ความเข้าใจในกลุ่มแกนน�าเพื่อลดการต่อต้าน และระยะที่
สองเป็นการสร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม
      (๒) ขออนุมั ติ โอนเปลี่ ยนแปลงงบ
ประมาณเพ่ือด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
มูลฝอยฯ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การบรหิารราชการแผ่นดนิ ภายในกรอบวงเงนิ ๓๗๕ ล้านบาท
      (๓ )  กรมโยธาธิ การและผั ง เมื อ ง  
ด�าเนินการประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดท�า 
รายละเอียด รูปแบบรายการและงบประมาณค่าก่อสร้าง
ในรายการต่างๆ 
   ๒) คณะท�างานด�าเนินโครงการน�าร ่อง 
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ได้ประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง
   ๓) กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินราช
พัสดุ  ๓๗๒ ไร ่ เศษ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
   ๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบ
การก่อสร้างสถานทีก่�าจดัขยะในพืน้ทีแ่ห่งใหม่ และเพิม่เตมิ
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งานจดัซือ้ครภุณัฑ์ วงเงนิ ๕๓๓.๖๗๑๔ ล้านบาท แยกเป็น 
จัดท�ารูปแบบรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่เสร็จแล้ว วงเงิน ๓๗๒.๖๕๔๙ 
ล้านบาท และจดัซือ้ครภัุณฑ์ วงเงนิ ๑๖๑.๐๑๖๕ ล้านบาท
   ๕)  การปรับแผนการขนย้าย ขยะมูลฝอย
จากแผนการด�าเนินงานเดิมที่จะมีการขนย้ายขยะมูลฝอย
ไปก�าจดัทีโ่รงปนูซเีมนต์ TPI จงัหวดัสระบรุ ีตาม Roadmap 
ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร 
เปลีย่นเป็นขนย้ายขยะไปฝังกลบในพืน้ทีต่�าบลมหาพราหมณ์ 
ระยะทางเพียง ๔ กิโลเมตร
   ๖) การรบัฟังความคดิเหน็และประชาสมัพนัธ์ 
ให้อ�าเภอและ อปท. ท�าความเข้าใจประชาชนเรยีบร้อยแล้ว 
   ๗) การก ่อสร ้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิง 
จากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลงังานเตาเผาไฟฟ้า (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค จะสนบัสนนุก่อสร้างโรงผลติกระแสไฟฟ้าจากขยะ 
และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ RDF โดยจะใช้งบลงทุน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑,๐๑๕ ล้านบาท  
ซึ่งขณะนี้ได ้จัดจ ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ด�าเนินการศึกษาออกแบบ และพร้อมจะเริ่มก่อสร้างได้
ประมาณเดือน มกราคม ๕๘
   ๘) ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการ
      (๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดส่ง
เอกสารรายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะ
แห่งใหม่และงานจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กระทรวงมหาดไทย
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
      (๒) จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
ส่งแผนการประชาสัมพันธ ์ ให ้กระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๕๗
      (๓) กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ 
จดัส่งรายละเอยีดโครงการก่อสร้างสถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอย
แห่งใหม่ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ และแผนการประชาสัมพันธ์
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งให้ส�านักงบประมาณ  
เพื่อขอท�าเรื่องขออนุมัติเงินประจ�างวด ภายในวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

   ๙) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มอบอ�านาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยให้เร่ิมด�าเนนิการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด TOR ให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้เร่งรัดด�าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างเพ่ือให้ลงนามในสัญญาไม่เกินกลางเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขว่า "จะลงนามในสัญญา 
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจากส�านักงบประมาณ" 
 ๓) การดำาเนินงานด้านผังเมือง วางและจัดท�า
ผังเมืองรวมจังหวัด จ�านวน ๒๘ ผัง ดังนี้
  ๑) รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ จ�านวน 
๑๕ ผงั ๒) อยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�า TOR จ�านวน ๑๓ ผงั
 ๔) โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จำานวน ๑ แห่ง
  ๑) ศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ 
ท่าเทยีบเรอืเกาะเต่าและพฒันาพืน้ทีร่อบท่าเรอืและศกึษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ๒) พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะเกาะเต่า ระยะที ่๑ และ
ระยะที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี 

๔. โครงการ “เมืองไทยน่าอยู่” มีการจัดท�าโครงการ 
ดังต่อไปนี้
 ๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยในอ�านาจหน้าท่ี
ของพนักงานฝ่ายปกครอง (นโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม)
  ๑) การออกตรวจ จ�านวน ๑,๘๙๔ แห่ง
   ๒) การบังคับใช้กฎหมาย ดังนี ้(๑) การปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๑,๘๙๑ แห่ง (๒) สั่งพัก 
ใช้ใบอนุญาตสถานบริการ จ�านวน ๓ แห่ง
  ๓) ประเภทร้านจ�าหน่ายสุรา ดังนี้ (๑) การ
ออกตรวจ จ�านวน ๗,๑๕๕ แห่ง (๒) การบังคับใช้กฎหมาย 
ดงันี ้การปฏบิติัถกูต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๗,๐๘๕ แห่ง, 
สั่งปิดสถานบริการ ตาม ปว.๕๐ จ�านวน ๒๒ แห่ง,  
การด�าเนินคดีตามกฎหมาย จ�านวน ๔๒ แห่ง และพักใช ้
ใบอนุญาตจ�าหน่ายสุรา จ�านวน ๖ แห่ง
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  ๔)  แหล่งอบายมขุอืน่ๆ (๑) กวดขนัแหล่งอบาย

มุขอื่นๆ จ�านวน ๔,๕๑๔ แห่ง (๒) การบังคับใช้กฎหมาย 

ดงันี ้การปฏบิัติถูกต้องตามกฎหมาย จ�านวน ๔,๔๗๑ แห่ง 

และการด�าเนินคดีตามกฎหมาย จ�านวน ๔๓ แห่ง

   ๕) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขให้สังคม 

จ�านวน ๑๑,๓๒๒ แห่ง

 ๒) การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

สำาคัญ

  จดัท�าแผนยทุธการสัง่ใช้ก�าลงัพลปฏบิตัภิารกจิ

รกัษาความปลอดภยัและอ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว

ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๔ จังหวัด โดยให้รายงานผลการ 

ปฏิบัติทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และได้เน้นย�้า การรักษา

ความปลอดภัย และอ�านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 

ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์  

ครั้งที่ ๔ และอยู่ในระหว่างการก�าหนดมาตรการเพิ่มและ

ขยายจังหวัดเป้าหมายในระยะต่อไป 

 ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  ๑) โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ ศพส.จ. ๗๖ 

จังหวัดเพื่อใช้ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด

   ๒) การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในระดับพื้นที่ 

     - จัดประชุมศูนย์อ�านวยการปฏิบัติงานฯ 

(ศอปส.มท.) ทุกวันจันทร์ เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนิน

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

     - จัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ ๓ 

ของทกุเดอืน โดยม ีรอง ปมท.(ม) เป็นประธาน เพ่ือติดตาม

การด�าเนนิงานของส่วนราชการเกีย่วข้องในการอ�านวยการ 

สนับสนุน ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ๔) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในอำานาจหน้าทีข่องฝ่ายปกครอง

 ๑) โครงการพฒันาหมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็เอาชนะ

ยาเสพติด ได้ให้อ�าเภอ/จังหวัด ด�าเนินการประเมิน 

ปีละ ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนตุลาคม –มีนาคม และ

ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน - กันยายน

  ๒) โครงการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิ 

(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ให้ทุกจังหวัด 

จัดท�าแผนการบ�าบัดฟื ้นฟูโดยเน้นสมัครใจบ�าบัดและ

ประสานให้ทุกอ�าเภอเร่งรัดค้นหาผู ้เสพยาเสพติดและ

ชักชวนเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด

 ๓) โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านภัย

ยาเสพติด ให้จังหวัดจัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม

ส�ารวจข้อมูลเยาวชนกลุ ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาหรือ

เยาวชนท่ีเข้าเรียนในระบบ กศน. คดักรองเช้ารับการอบรม

ตามหลักสูตรฯ จังหวัดละ ๑๐๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

 ๕) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  ๑) พช. ได้จัดสรรงบประมาณ ๔๗,๔๙๒,๖๐๐ 

บาท สนบัสนนุการด�าเนนิงานส่วนภมูภิาค ๔๕,๔๓๘,๔๐๐ 

บาทและด�าเนินการส่วนกลาง ๒,๐๕๔,๒๐๐ บาท  

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ 

แผ่นดินด้วยแล้ว

   ๒) ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้าของกองทุนแม่

ของแผ่นดิน ดังนี้ 

     ๒.๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ

หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ 

     ๒.๒  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากอง

ทุนแม่ฯ

     ๒.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต้นกล้า

กองทุนแม่ฯ
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 ๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในระดับท้องถิ่น

  ภายใต้การจดัสรรเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิส�าหรบั

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ�าเป็น ต้องใช้

งบประมาณส�าหรบัพฒันาและแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน

ในกรณีเร่งด่วนและจ�าเป็น

  ๑) กิจกรรมบ�าบัดฟื้นฟู และฝึกอาชีพผู้ติด 

ยาเสพตดิ ผลการด�าเนนิการ อยูร่ะหว่างพจิารณาหลกัเกณฑ์

ในการจัดสรร

   ๒) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ผลการด�าเนนิการ ได้จดัสรรให้แก่ อปท. แล้ว 

จ�านวน ๕๐๐ แห่ง เป็นเงินจ�านวน ๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

   ๓) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา ผลการ

ด�าเนนิการ จดัสรรให้แก่ อปท. แล้ว จ�านวน ๒๖๘ แห่งเป็น

เงนิจ�านวน ๔๗๓.๔๑๗๕ ล้านบาท และปัจจบัุนอยูร่ะหว่าง

เสนอส�านักงบประมาณ อนุมัติรูปแบบรายการ จ�านวน 

๒๗๖.๕๘๒๕ ล้านบาท

 ๗) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

  ให้บริการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตร 

ประจ�าตัวให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ในศูนย์

บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One 

Stop Service) 

 ๘) โครงการป้องกนัและลดผลกระทบจากนำา้ท่วม 

นำ้าป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม

  ได้แจ้งให้หน่วยรับผิดชอบตรวจสอบราย

ละเอียดของโครงการแล้ว มีโครงการท่ีพร้อมด�าเนินการ 

๕๕ โครงการ ขออนุมัติปรับแผน ๑๑ โครงการ และแก้ไข

ชื่อที่ตั้งโครงการ ๖ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ

ปรับแผน และรอการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๗ 

จากส�านักงบประมาณ

 ๙) การฟื ้นฟูบูรณะแหล่งนำ้า/แหล่งนำ้าเดิม  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

   ๑) งบปกติ ปี ๒๕๕๗ ของ ปภ. จ�านวน ๑๐๐ 

แห่ง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ผลการด�าเนนิงาน ได้แจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบ

รายละเอียดโครงการแล้ว มีโครงการท่ีพร้อมด�าเนินการ 

๔๒ โครงการ ขออนุมัติปรับแผน ๑๐ โครงการ และแก้ไข

ชือ่ทีต้ั่งโครงการ ๑๒ โครงการ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างขออนมัุติ

ปรับแผน และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

  ๒) งบกระทรวงมหาดไทย จ�านวน ๓๘๙ แห่ง 

วงเงิน ๑,๐๕๐.๗๐๐๑ ล้านบาท

ผลการด�าเนินการ ได้แจ้งให้หน่วยรับผิดชอบตรวจสอบ 

รายละเอยีดของโครงการแล้ว มีโครงการทีพ่ร้อมด�าเนนิการ 

๑๘๖ โครงการ ขออนมุตัปิรบัแผน ๔๕ โครงการ เนือ่งจาก

ความซ�้าซ้อนและปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และแก้ไขชื่อที่ตั้ง

โครงการ ๗๑ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับ

แผน และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

 ๑๐) โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิง่รมิแม่นำา้

และริมทะเลทั่วประเทศ

   ๑) ก ่อสร ้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น�้า 

จ�านวน ๔๕,๔๕๐ เมตร โครงการผูกพันอยู ่ระหว่าง 

ด�าเนนิการก่อสร้าง และโครงการใหม่ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ

จัดท�า TOR

    ๒) ก่อสร้างเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล จ�านวน 

๑,๔๐๐ เมตร โครงการผูกพันอยู ่ระหว่างด�าเนินการ

ก่อสร้าง และโครงการใหม่ อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�า 

TOR

 ๑๑) โครงการจัดทำาระบบป้องกันนำ้าท่วมพื้นที่

ชุมชนที่จัดทำา

    การก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม จ�านวน 

๔๔ แห่ง อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๓๑ แห่ง โดยมี

โครงการใหม่ จ�านวน ๑๓ แห่ง อยู่ระหว่างท�า TOR

 ๑๒) การส ่ ง เ ส ริมการบ ริหารจั ดการนำ้ า 

ภายใต้การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำาหรับพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความจำาเป็นต้องใช ้

งบประมาณสำาหรับพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนในกรณีเร่งด่วนและจำาเป็น
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   ๑) จัดสรรเงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภคให้แก่

ประชาชน จ�านวน ๑,๖๑๕ สายทาง วงเงนิ ๖,๘๐๐.๐๖๑๙ 

ล้านบาท

    ๒) จัดสรรเงินอุดหนุนส�าหรับการบริหาร

จัดการน�้าเพื่อสนับสนุนงานฎีกา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

ซ่อมแซมแหล่งน�้าให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ด้านการเกษตรกรรม จ�านวน ๔๕ โครงการ วงเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ 

ล้านบาท 

    ๓) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่ากระแส

ไฟฟ้า ส�าหรับสูบน�้าด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วงเงิน ๔๘๙.๐๑๒๗ ล้านบาท ให้แก่ อปท. ที่มีภาระ 

ค่ากระแสไฟฟ้าจากสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าจ�านวน ๓๑๖ 

แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ 

ตรัง นครปฐม พิจิตร พิษณุโลก ร้อยเอ็ด และอุตรดิตถ์ 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑) ขอให้จังหวัดพิจารณาหาแนวทางด�าเนินการ

เพือ่ให้มีผลทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืในทศิทาง

เดียวกัน สามารถสร้างจิตส�านึกหรือปลูกฝังนิสัยในการ

รกัษาความสะอาด การท้ิงขยะมลูฝอย ความรบัผดิชอบต่อ

สังคมได้อย่างแท้จริง 

 ๒) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคม  

ที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ โดยประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติร่วมกัน

 ๓) ควรจัดท�าแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพื่อเป็น

คูม่อืในการด�าเนินงานและตดิตามผลความก้าวหน้า ในการ

ด�าเนินงาน

 ๔) ขอให้เน้นท้ังพื้นท่ีเอกชนและพื้นที่ของทาง

ราชการ ตลอดจนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชน  

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะถนนหนทาง แหล่งน�้า

สาธารณะโดยขอให้เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทัง้ขอความร่วมมอืกระตุ้นจติส�านกึและใช้สภาพ

บังคับตามกฎหมายประกอบกัน การรักษาความสะอาด  

ในพ้ืนท่ีชุมชนหนาแน่นต้องเร่ิมการจัดระเบียบหาบเร่

แผงลอยบนทางเท้าก่อน หากเกินก�าลังท่ีจะด�าเนินการ 

ท้ังพ้ืนท่ี อาจจะด�าเนินการในพ้ืนท่ีน�าร่อง หรือจัดกลุ่ม

บรเิวณเป้าหมาย (Zoning) เมือ่ประสบความส�าเรจ็จึงค่อย

ขับเคลื่อน สู่พื้นที่ต่อเนื่องอื่นต่อไป

 ๕) การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ได้จัด

โครงการเฉลิมพระเกียรติโดยทุกหน่วยมีส่วนร่วมขอฝาก

เรื่องความสะอาดเรียบร้อยทางบก ทางน�้า ป้ายต่างๆ และ

ผักตบชวา โดยเฉพาะเร่ืองป ้ายที่ ไม ่ ได ้ขออนุญาต  

ป้ายของวดัต่างๆ ฝากให้ อปท. แต่ละพืน้ทีด่�าเนนิการ และ 

ป้ายบอกทางตามสถานที่ต่างๆ ให้จังหวัดประสานกับ 

กรมทางหลวงแขวงการทางดูแลให้เรียบร้อยด้วย

 ๖) ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ควรเร่งรัดจัดท�า

ข้อมลูแผนงาน/โครงการทีจ่ะด�าเนนิการและให้แก้ไขปัญหา

ป้ายโฆษณาต่างๆ ตามถนน ทางเดินเท้า โดยประสาน 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. และ กรมทางหลวง

แขวงการทางด้วย

 ๗) การรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

ควรเริ่มจากการจัดระเบียบทางเท้า หาบเร่ แผงลอยก่อน 

หากเกินก�าลังที่จะด�าเนินการทั้งพื้นที่รับผิดชอบ อาจแบ่ง

พืน้ทีอ่อกเป็นส่วนๆ แล้วด�าเนนิการในลกัษณะพืน้ทีน่�าร่อง 

หรือจัดกลุ่มเป้าหมาย แล้วด�าเนินการเมื่อได้ผลจึงขยาย 

ไปสู่พื้นที่ใกล้ๆ เคียง

 ๘) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยของบ้านเมอืง ให้จงัหวดัประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม big cleaning day เดือนละ ๑ 

คร้ัง เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

ตระหนักในภารกิจตามหน้าที่ จัดกิจกรรมใช้ประโยชน ์

จากผกัตบชวาเพือ่สนองนโยบายโครงการ คลองสวยน�า้ใส  

โดยบรูณาการความร่วมมอืจากทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การแก้ไขปัญหาการไปผลติเป็นปุย๋อนิทรย์ี ส�าหรบั
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กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแม่น�้าล�าคลอง  

ได้รบังบประมาณจาก กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ

 ๙)  ในเรือ่งการรกัษาความปลอดภยัและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต้องการให้บ้านเมือง 

ดูสะอาด หมายความว่า ถนนต้องสะอาด ปราศจากขยะ  

ป้ายเก่ารกรงุรงั ป้ายโฆษณา ผดิกฎหมาย ไม่ปลอดภยั หรอื

อันตราย ถนนที่เป็นเส้นทางส�าคัญ ควรจะดูแลให้ได้

มาตรฐานมีความสะอาดเป็นระเบียบ เช่น ในเขตพื้นที ่

เส้นทางผ่านสูจ่งัหวัดสมทุรสงครามและลงสูภ่าคใต้ ๑๔ จงัหวดั

 ๑๐) การด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ก�าหนดให้จังหวัดรายงานผล

ตามแบบที่ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ เดอืนละ ๒ ครัง้ สปัดาห์

ที่ ๒ และ ๔ ของทุกเดือน จึงขอให้จังหวัดก�าชับเจ้าหน้าที่

ผู ้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามและจัดท�ารายงานส่งภายใน

ก�าหนดโดยเคร่งครัด

 ๑๑) การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในชุมชนจังหวัดจัดท�าแผนการด�าเนินงาน 

ให้ครอบคลมุทกุมติเิพือ่เป็นคูม่อืในการปฏบิตังิาน และเป็น

ข้อมูลในการติดตามผลความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 

เนื่องจากการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยภายในชมุชน เส้นทางคมนาคม ทีส่าธารณะ และ

แหล่งท่องเที่ยวมีขอบเขตการด�าเนินงานท่ีกว้างไม่เจาะจง

เฉพาะเรื่องปัญหาขยะเท่านั้น

 ๑๒) ขอให้จังหวัดน�ารูปแบบการจัดระเบียบ

ทางเท้าและพืน้ทีส่าธารณะการพฒันาเส้นทางจกัรยานของ

กรุงเทพมหานคร ไปก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ

มาตรการในการจัดระเบียบเรียบร้อยเกิดผลอย่างเป็น 

รูปธรรมย่ังยืน รวมทัง้ปรับมาใช้ในพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 

โดยต้องอาศัยอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

ก�าหนด

 ๑๓) ขอให้จงัหวดัมแีผนงานและได้มอบหมายให้

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด�าเนนิการรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมือง

เช่น แม่น�้าคลองไม่มีผักตบชวาและขยะ เสาไฟฟ้ามีสายดู

เป็นระเบียบสวยงาม ป้ายโฆษณาติดถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย แข็งแรง มั่งคง ไม่บดบังทัศนวิสัย เป็นต้น

 ๑๔) ขอให้จังหวัดส ่งเสริมสนับสนุนให้ส ่วน

ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้เข้า

มีส่วนร่วมและตระหนักเห็นคุณประโยชน์การรณรงค ์

การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

 ๑๕) ขอให้จังหวัดก�าชับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นให้ดูแลการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น มีเส้นทางเดิน-วิ่ง เส้นทางจักรยาน 

(Bike lane) สถานที่ออกก�าลังกาย เป็นต้น

 ๑๖) ขอให้จังหวัดก�าชับให้องค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตรวจตราและเข้มงวดกับโรงฆ่าสัตว์ให้ดูแล

รักษาความสะอาดให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

 ๑๗) ขอให้จังหวดัให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษา

ความปลอดภัยการจัดระเบียบผู้ค้า ผู้ขาย ทั้งในด้านสถาน

ที่จ�าหน่าย ราคาและคุณภาพสินค้า การดูแลความสะอาด

ของอาหารและสถานทีท่่องเทีย่ว รวมทัง้ให้ความส�าคญักบั

ห้องน�้าสาธารณะ



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   99



100  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   101

	 ตามทีส่�านักนายกรฐัมนตรไีด้มคี�าสัง่ท่ี	๒๕๖/๒๕๕๗	

ลงวันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 การตรวจราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ของผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู ้ตรวจราชการกระทรวง 

ตรวจราชการ	 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ของผู้ตรวจราชการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและ

ประเด็นนโยบายส�าคัญ	 จ�านวน	 ๓	 ประเด็น	 ได้แก	่ 

๑)	 การตรวจราชการตามประเด็นนโยบายส�าคัญ	 (Issue)	

ประกอบด้วย	การด�าเนนิการตามกรอบประชาคมอาเซียน	

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ด้านการจดัการขยะมลูฝอย	๒)	การตรวจราชการเพ่ือก�ากบั

ติดตามโครงการในพื้นที่	 ได้แก่	 โครงการตามแผนพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริและโครงการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

๓)	 การตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ 

ข้อร้องเรยีนของประชาชน	และเมือ่วนัที	่๑๗	มนีาคม	๒๕๕๘ 

คณะรัฐมนตรี ได ้ รับทราบแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	๒๕๕๘	ตามทีส่�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรีเสนอ 

ซึง่การตดิตามประเมนิผลการตรวจราชการแบบบรูณาการ	

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ด�าเนินการ	 ๒	 รอบ	

ประกอบด้วย	รอบท่ี	๑	(๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	–	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๘) 

และรอบที่	๒	(๑	เมษายน	๒๕๕๘	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘)	

ซึง่ส�านักตรวจราชการและเรือ่งราวร้องทกุข์	ส�านกังานปลดั

กระทรวงมหาดไทย	 ในฐานะหน ่วยงานสนับสนุน 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	 

ได้ด�าเนินการรวบรวมผลการด�าเนินงานการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๓.๑ ระดับความสำาเร็จในการขับเคล่ือนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
 ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกกระทรวง เป็นแผนการ 
 ตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

-  การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (โครงการปิดทองหลังพระ)

ความเป็นมา

	 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและ

พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าร	ิ

ครัง้ที	่๒/๒๕๕๗	เมือ่วนัพธุที	่๒๓	เมษายน	๒๕๕๗	ท่ีประชุม

ได้มีมติให้มีการตรวจนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

ชนบทฯ	 ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่แนวทางการตรวจราชการ

แบบบูรณาการที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

เป็นแกนกลางในการด�าเนินการอยู ่แล้ว	 เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและประสานการติดตามผลการด�าเนินงาน

ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการ 

ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานของมลูนธิฯิ	 ให้ประสบความส�าเรจ็

มากยิ่งขึ้น	 โดยได้ก�าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

ซึง่ส�านกันายกรฐัมนตร	ีโดยส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี

ได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 ๒๕๖/๒๕๕๗	 ลงวันที	่ 

๒๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่องการตรวจราชการประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และกระทรวง 

ทีเ่กีย่วข้อง	(ถ้าม)ี	มกีารตรวจก�ากบัตดิตามโครงการในพืน้ท่ี	

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ตาม 

พระราชด�ารแิละโครงการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการใช้กลไกการตรวจราชการ

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี



102  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการดำาเนินการ

 ๑.๒.๑ พืน้ทีต้่นแบบ	มกีารด�าเนนิการ	จ�านวน	๒	

พื้นที่	 ได้แก่	 โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

พืน้ที	่“จงัหวดัน่าน”	ตามพระราชด�าร	ิอ�าเภอท่าวงัผา และ

โครงการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนือ่างเกบ็น�า้อย่างยัง่ยนื

อ ่างเก็บน�้าห ้วยคล้ายอันเนื่องมากจากพระราชด�าร	ิ 

อ�าเภอหนองวัวซอ	 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากการตรวจ

ตดิตามโครงการทัง้	๒	พืน้ที	่พบว่า	ได้มกีารด�าเนนิงานอย่าง

ต่อเนือ่ง	เช่น	โครงการบริหารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนือ่างเกบ็น�า้

ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอหนองวัวซอ	

ปัจจุบันได้มีการด�าเนินตามโครงการฯ	 โดยประสานความ

ร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ส่วนราชการ	ผูน้�าชมุชน 

ในการต่อยอดโครงการต้นแบบ	โดยอยูใ่นระหว่างด�าเนนิการ

ส�ารวจการตรวจสอบสภาพโครงการชลประทานขนาดเลก็	

และแหล่งน�้าในพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม	เป็นต้น

 ๑.๒.๒ พืน้ทีข่ยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑๐ จังหวัด)	

	 พื้นที่ขยายผล	ทั้ง	๑๐	จังหวัดได้มีการด�าเนินงาน

โดยมีกระบวนการต่างๆเป็นข้ันตอนท้ังในระดับจังหวัด	

อ�าเภอ	 และชุมชน	 โดยมีคณะกรรมการ/คณะท�างาน 

ทีเ่ก่ียวข้องเข้ามาด�าเนนิการตดิตามความก้าวหน้า	ตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	อาทิ

 จังหวัดเชียงราย 

	 พืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ห้วยสกัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ต�าบลห้วยสัก	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย	

 ระดับจังหวัด	จงัหวัดได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะอนทุ�างาน

ติดตามและประเมินผลหมู ่บ ้านเตรียมการขยายผล

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	

(ปิดทองหลังพระฯ)	 จังหวัดเชียงราย	 และได้ประเมินผล 

ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ 

ตามพระราชด�าร	ิได้รบัการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวดัเชยีงราย 

จ�านวนทัง้สิน้	๑๔	โครงการ	งบประมาณ	๖,๙๒๑,๗๕๐	บาท 

และจังหวัดได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ 

บรูณาการโครงการ	ตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์

ตามพระราชด�าริ	(ปิดทองหลังพระฯ)	จังหวดัเชยีงราย	และ

มกีารประชมุกลัน่กรองแผนฯของอ�าเภอพาน	ป่าแดด	และ

อ�าเภอเมืองเชียงราย	 ทั้งนี้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของพื้นที่เป็นประจ�าทุกเดือนในที่ประชุมของคณะท�างาน

ระดบัจงัหวดั/อ�าเภอ	และส่งรายงานให้กระทรวงมหาดไทย	

กรมการปกครอง	 มูลนิธิป ิดทองหลังพระ	 สืบสาน 

แนวพระราชด�าริ	 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 

ปิดทองหลงัพระ	สบืสานแนวพระราชด�าร	ิเป็นประจ�าทกุเดอืน	 

ซึ่ งผลสัมฤทธิ์ การด� า เนินงานกิจกรรม/ โครงการ 

ตามงบประมาณที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายของของ

โครงการ	ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของราษฎร	ประชาชน

มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานตามโครงการ	เสียสละแรงงาน

โดยไม่คดิค่าแรง	การด�าเนนิงานโครงการไม่มกีารจ้างเหมา

 ระดับอ�าเภอ	 อ�าเภอได้มีการส่งแบบสอบถาม 

แก่ชุมชนในการเก็บข้อมูล	 เศรษฐกิจสังคม	 เพ่ือน�ามา

เปรยีบเทยีบ	รายได้	รายจ่าย	หนีส้นิ	เงนิออม	ก่อนโครงการ

ด�าเนินงานและหลังโครงการด�าเนินงานโดยอ�าเภอได้ลงพื้นที่ 

ส�ารวจข้อมลูร่วมกบัชาวบ้านและให้ความรู้ในด้านการอนรุกัษ์

และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหาร

จัดการน�้าและการใช้น�้าในฤดูแล้ง	 มีการปรับปรุงแผน 

ตามความต้องการของหมู่บ้านชุมชนสม�่าเสมอ	จัดประชุม

ทมีปฏบิติังานระดับอ�าเภอเป็นประจ�าและสม�า่เสมออย่างน้อย

เดือนละ	 ๑	 คร้ัง	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

เป็นระยะเพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามความต้องการ

ของราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง

 ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน	 มีการสร้างทีมปฏิบัติงาน 

ในระดบัจงัหวดั/ระดบัอ�าเภอและระดบัพืน้ที	่(อาสาพฒันา)	

เพื่อประสานและท�างานร่วมกับชุมชน	 ตามค�าสั่งอ�าเภอ

เมืองเชียงราย	และจัดประชุม	ทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด

และอ�าเภอ	 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทาง

การท�างานในการน้อมน�าหลกัการทรงงานโครงการพระราชด�าริ

มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาในหมู่บ้านอย่างสอดคล้องกับ

ภมูสิงัคม	ตลอดจนประชมุท�าความเข้าใจเกีย่วกบัโครงการฯ

ให้กับชุมชน	 (ชาวบ้านต้องเข้าร่วม	 ๗๐%)	 มีการนัดหมาย 
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ทีมปฏิบัติงาน	ผู้น�า	ส�ารวจข้อมูลกายภาพ	ดิน	น�้า	ป่าไม้	

พืน้ทีท่�ากนิ	นอกจากนีม้กีารจดัท�าแผนชวีติชมุชน	ประมวล 

ความต้องการระดบัหมูบ้่าน		เพราะชาวบ้านต้องเตรยีมความพร้อม

ก่อนการพัฒนา	มีการส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม	ข้อมูล

กายภาพของหมู่บ้าน	 โดยน�าแผนชีวิตชุมชนของชาวบ้าน	

มาวเิคราะห์กบัความรู	้เทคนิคและความเป็นไปได้ท่ีเหมาะสม

กบัพืน้ที	่จดัท�ารายละเอยีดแผนงาน	กจิกรรม	น�าเสนอชาวบ้าน 

หลงัจากนัน้มกีารจดัประชุมนัดหมายชาวบ้านให้ตรวจสอบ

ข้อมูล	 ความถูกต้อง	 (คืนข้อมูล)	 เพื่อค้นหาประเด็นหลัก

ของหมู่บ้านเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	 และ 

จัดท�าแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์ตามพระราชด�าร	ิ

๒	ระยะ	คือ	๑)	แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน	 (Quick	

win)	๒)	แผนพัฒนาชนบทฯ	(ฉบับสมบูรณ์)	ที่สอดคล้อง

กับหลักการ	 องค์ความรู้	 ๖	 มิติ	 และหลักการทรงงาน	 

โดยชาวบ้านต้องมส่ีวนร่วมคดิ	 ร่วมวางแผน	และร่วมท�างาน

ในทกุกจิกรรม	และวดัผลส�าเรจ็ของโครงการและแผนงาน

ว่าตรงตามความต้องการของชาวบ้านได้

	 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม

ตามแผนพัฒนาชนบทฯ	ได้มกีารด�าเนนิงานโดยมกีารขยายผล

ไปยงัหมูบ้่านต่างๆ	โดยมกีารประชมุชีแ้จงและส�ารวจข้อมลู

เศรษฐกิจและสังคมมีการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

กายภาพ	(	แหล่งน�า้	ป่า	การใช้ประโยชน์ทีด่นิ	)	มกีารวเิคราะห์

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม	(รายรับ	รายจ่าย	หนี้สิน	

เงินออม)	 มีการประชุมระดมความคิด	 (ร่วมเห็น	 ร่วมคิด)	

ถงึอดตี	ปัจจุบนั	อนาคต	ทางกายภาพของชมุชนถงึประเดน็

ปัญหาเร่งด่วนทีต้่องการแก้ไขโดยชมุชนมส่ีวนร่วมคิดร่วมท�า 

โดยมีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส�าคัญ	 ได้แก	่

โครงการวางท ่อลอดระบายน�้ าบริ เวณคลองส ่งน�้ า 

ในหมู่บ้าน,	 โครงการขุดลอกห้วย	 ขุดลอกอ่าง,	 โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน�้าล้น,	 โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ

พร้อมระบบส่งน�้า/โครงการขุดสระเก็บน�้า	 และโครงการ

ก่อสร้างอาคารแบ่งน�้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 หมู่บ้าน/ชุมชนได้มี

การรวมกลุ่ม/กองทุน	ที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง	

และส่งเสริมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม	และความอยู่รอด	 

พอเพียง	 ยั่งยืน	 โดยมีการจัดตั้งกลุ ่มต่างๆ	 อาทิ	 เช่น	 

กลุ ่มปุ ๋ยหมัก,กลุ ่มเกษตรกรปลูกล�าไย,กลุ ่มผลิตภัณฑ์

ชมุชน,กลุ่มเล้ียงสัตว์	มกีารร่วมกลุ่มและบรหิารจดัการกลุม่ทนุ

โดยชมุชน	กลุม่บริหารการใช้น�า้เพือ่การเกษตรให้ครอบคลมุ

ในพื้นที่ 	 หมู ่บ ้าน/ชุมชน	 นอกจากนี้หมู ่บ ้านชุมชน 

ได้ปลูกพืชผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 มีการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีเกณฑ์รายได้ต�่ากว่า	

หลักเกณฑ์ตาม	 จปฐ.	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยขอรับการ

สนับสนุนจากพัฒนาชุมชนเทศบาลและอ�าเภอ

 จังหวัดพิษณุโลก 

		 มกีารประชมุคณะกรรมการศนูย์อ�านวยการปฏบัิติ

การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงจังหวดัพิษณโุลก	(ศจพ.จ.พล.)	เพือ่กลัน่

กรองและตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านจากฐานที่	 กปร.ส�ารวจ

ส่งให้	 โดยมีหมู่บ้านที่มีการด�าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง	

จ�านวน	๓๔๒	หมู่บ้าน	 ซึ่งด�าเนินการโดยกรมการพัฒนา

ชุมชน	 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 

การพัฒนาแหล่งน�้าโครงการพระราชด�าริ	 และการพัฒนา

โดยสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	โดยในปีพ.ศ.	๒๕๕๘ 

มีหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคีการพัฒนาเพิ่มเติม	

จากฐานข้อมูลเดิม	จ�านวน	๒๔	หมู่บ้าน	โดยข้อมูลที่ได้รับ

การสนบัสนนุจากภาคกีารพฒันา	ได้แก่	กรมการพฒันาชมุชน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	ส�านกังานเกษตร

จังหวัด	 ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด	 กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก	จ�านวน	๒๔	หมู่บ้าน	

โดยแนวทางการขบัเคล่ือน	เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่แกนน�าหมู่บ้าน	ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย	ให้รู	้เข้าใจ 

และน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการ

ด�าเนินวิถีชีวิต	และสนับสนุนให้ชุมชนวิเคราะห์และจัดท�า

แผนพัฒนาหมูบ้่าน	ทีมุ่ง่เน้นกิจกรรมลดรายจ่าย	เพิม่รายได้ 

และส่งเสริมอาชีพในชุมชน	 โดยหน่วยงานสนับสนุน 

งบประมาณทัง้การสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และการสนบัสนนุ

กจิกรรมตามแผนการพัฒนาของหมูบ้่าน	และในขณะนีอ้ยู่

ในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมตามแผนทั้งของหน่วยงาน

ต่าง	ๆ 	และการพฒันาโดยชมุชนเอง	ทัง้นีจ้งัหวดัได้ตดิตาม
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ผลส�าเรจ็ตามโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้บ้านห้วยทรายเหนอื	

ต� าบลห ้วยเฮี้ ย 	 อ� า เภอนครไทยตามงบประมาณ 

ใน กิ จกรรมการพัฒนา เชิ ง ชนบทพื้ นที่ ป ระยุ กต  ์

ตามพระราชด�าริและโครงการต่อเนื่องในการจัดท�าระบบ

ประปาภูเขา	เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร

 จังหวัดเพชรบุร ี

	 ได ้แต ่งตั้ งคณะท�างานบูรณาการขับเคล่ือน

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ 

ตามพระราชด�าร	ิบ้านโป่งลกึ-บางกลอย	ทัง้ด้านอ�านวยการ	

(ระดับจังหวัด)	 และด้านปฏิบัติการ	 ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติงาน

ในพื้นที่	 (ระดับอ�าเภอ	 หมู่บ้าน/ชุมชน)	 เพื่อให้โครงการ 

ตามแผนพัฒนาชนบทฯ	 ด�าเนินการในลักษณะบูรณาการ

ระหว่างส่วนราชการต่างๆ	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ	 และจัดประชุมคณะท�างานเพื่อติดตามผล 

การปฏิบัติ/ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการฯ	 ของ

หน่วยงานและทมีปฏบิตักิารอ�าเภอ	ตลอดจนปัญหาอปุสรรค

ต่างๆ	เพือ่พจิารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	โดยจังหวดั

ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการฯ	 โดยมี 

โครงการฯ	ทีบ่รรจใุนแผนพฒันาจงัหวดั	(ขาขึน้)	ได้แก่	งบพฒันา

จังหวัด	 (๑)	 ปี	 ๒๕๕๔	 โครงการสะพานคนเดินข้าม 

แม่น�้าเพชรบุรีบ้านโป่งลึก-บางกลอย	 ต.ห้วยแม่เพรียง	 

งบประมาณ	๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท	(๒)	ปี	๒๕๕๕	โครงการ

ต่อยอดแปลงเรยีนรูเ้พือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ	(ฟาร์มตวัอย่าง) 

บ้านโป่งลึก-บางกลอย	 งบประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	

และ	 (๓)	 ปี	 ๒๕๕๖	 โครงการต่อยอดแปลงเรียนรู  ้

เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ	(ฟาร์มตวัอย่าง)	บ้านโป่งลกึ-บางกลอย 

งบประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ส�าหรบัโครงการตามแผน

ชุมชนที่สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 (ขาลง)	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 ได้มีการพิจารณาสนับสนุน 

งบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการดังกล่าว	นอกจากนี้ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อด�าเนินโครงการฯ	 จ�านวน	 ๗	 โครงการ	 งบประมาณ	

๑๖,๗๘๔,๓๒๐	บาท	และจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	งบประมาณค่า

ใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

เร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.๒๕๕๗	 เพ่ือด�าเนินโครงการซ ่อมแซมสะพาน 

ห้วยแม่สะเลียง	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลห้วยแม่เพรียง	 อ�าเภอ 

แก่งกระจาน	จงัหวดัเพชรบรุ	ีงบประมาณ	๓๔๓,๗๕๓	บาท	

ซ่ึงปัจจุบันการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวและการเบิกจ่าย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

	 จังหวัดได้จัดประชุมคณะท�างานระดับจังหวัด	 

ซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะท�างานฯ	 ระดับ

จังหวัด	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่	 ควบคู่กับ 

การขึ้นพื้นที่โครงการฯ	 ของทีมปฏิบัติอ�าเภอแก่งกระจาน 

ทุกวันพุธของสัปดาห์	เพื่อประชุมรับฟังปัญหาจากราษฎร	

รวมถึงเสนอแนะองค์ความรู ้ ในการพัฒนามิติต ่างๆ	 

ให้ราษฎรสามารถด�ารงชีพได้ด ้วยตนเองบนพื้นฐาน 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มีการกลั่นกรองโดยการ 

จดัประชุมเพือ่ติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามแผน  

ซึ่งในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	 จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท�างาน 

จัดท�าแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าร	ิ

บ้านโป่งลกึ-บางกลอย	เพือ่ก�าหนดแนวทางด�าเนนิงานและ

จัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๘-

๒๕๕๙	 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับงบประมาณ 

ท่ีได้รับการจัดสรรต่อไป	 และได้มีการรายงานผลการ 

ด�าเนนิงานโครงการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ	

ตลอดจนการจัดท�าโครงการในกรณีเร่งด่วน	 ซึ่งผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท�างานระดับจังหวัด	

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่

  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามแผนพัฒนาชนบท

เชิงพ้ืนท่ีประยุกต์บ้านโป่งลึก-บางกลอย	 ต.ห้วยแม่เพรียง	

อ.แก่งกระจาน	 จ.เพชรบุรี	 เกิดจากการเข้ามารับรู้ความ

ทุกข์ยาก	 ความเดือดร้อนของชาวบ้าน	 ศึกษาชีวิตความ 

เป็นอยู่เกิดการบูรณาการความร่วมมือของชาวบ้าน	โดยมี

ภาครฐัให้การสนบัสนนุ	ซึง่ปัจจบุนัราษฎรมอีาชพี	มอีาหาร

บริโภค	 มีระบบน�้าในการเกษตร	 สามารถเล้ียงดูครอบครัว 

ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าอดีต	 เนื่องจากการเรียนรู้และ 

น�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั	ส่งผลให้เกดิผลสมัฤทธิใ์นการด�าเนนิ
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โครงการฯ	เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาชนบทฯ	

คือ	 เพื่อให้ชาวบ้านด�ารงชีพได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน	 

ให้คนอยูก่บัป่า	ป่าอยูก่บัคน	ราษฎรรกัษาต้นน�า้เพชรบรุไีว้ได้

  จังหวัดยะลา 

  จั งหวัดได ้แต ่ งตั้ งคณะทำางานขับเคลื่ อน 

การบูรณาการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสาน  

แนวพระราชดำาริจังหวัดยะลา ทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับอำาเภอ โดยในระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา เป็นประธาน ระดบัอำาเภอมนีายอำาเภอเป็นประธาน 

โดยมีการบูรณาการการทำางานร ่วมกันระหว ่าง 

ส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ประชาชน ท้ังในระดบัจังหวดั อำาเภอ ตำาบล หมูบ้่าน และ

มีการประชุมคณะกรรมการฯ	 และติดตามความก้าวหน้า

โครงการเฉลี่ยประมาณ	 ๓	 เดือน/ครั้ง	 โดยจังหวัด 

ได้สนบัสนนุงบประมาณโดยเป็นโครงการทีไ่ด้จากการจัดท�า

เวทีประชาคม	 โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ

โครงการ	และเป็นโครงการที่ชุมชนต้องการ	มีทั้งหมด	๒๔	

โครงการ	 และในปี	 ๒๕๕๘	 จังหวัดยะลาได้สนับสนุน 

งบประมาณ	๑๙๙,๙๕๐	บาท	ด�าเนินโครงการพัฒนาตาม

แนวพระราชด�าริ	 “ปวงประชาเป็นสุข	 ด้วยพระบารม	ี 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	โครงการส่งเสรมิ

การเลี้ยงไก ่เบตง	 และได้มีการประชุมคณะทำางาน 

ขับเคลื่อนการบูรณาการขยายผลพ้ืนที่ปิดทองหลังพระ

สืบสานแนวพระราชดำาริจังหวัดยะลา	 และติดตาม 

ความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยประมาณ	 ๓	 เดือน/ครั้ง	 

เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	 และมอบหมายส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้อง/นายอ�าเภอในพืน้ที/่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	

  ผลสมัฤทธิข์องโครงการ	ได้แก่	ลดการบกุรกุพืน้ที่

ป่าสงวน	หลงัจากได้น�าโครงการปิดทองหลงัพระฯ	มาขยายผล

ในพืน้ที	่ซึง่เป็นการอนรุกัษ์พืน้ทีป่่าสงวน	ป้องกนัการตัดไม้

ท�าลายป่า	 และเป็นการดูแลป่าไม้ต้นน�้าท่ียังเหลืออยู ่	 

ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้า	โดยได้มีการท�าฝายเก็บกักน�้า

ขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตร	ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผล

ทางการเกษตร	 เช่น	 มะเฟืองหวานแทนลองกอง	 ซึ่งให้

ผลผลิตที่มีคุณภาพดี	 และได ้ความรู ้วิทยากรใหม่ๆ 

แก่เกษตรน�าไปพฒันาการประกอบอาชพี	เช่น	ส่งเสรมิการ

เล้ียงแกะ	 ไก่เบตง	 การเล้ียงหมูเหมยซานโดยเลี้ยงแบบ 

หมูหลุม	 ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	 การขยายเขตไฟฟ้าเพิ่ม	 

ซึ่งสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	 และใช้ในการ

ประกอบอาชีพ	 ปัจจุบันได้มีการแก้ปัญหาการทิ้งขยะ 

หน้าบ้าน	ท�าให้เกิดมลพิษ	 เกิดผลเสียต่อสุขภาพ	สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน�้า	จึงได้จัดสร้างเตาเผาขยะให้	และ

อบต.อัยเยอร์เวง	 จัดงบสร้างโรงคัดแยกขยะให้กลุ่มบ้าน

ปิยะมิตร	 ๓	 เพื่อลดปัญหาดังกล่าว	 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 

จงึจ�าแนกได้เป็น	๓	มติ	ิได้แก่	๑) มิตป่ิา	สามารถเพิม่พืน้ทีป่่า 

จ�านวน	 ๓,๐๐๐	 ไร่	 และลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน	 

๒) มิตินำ้า	มีปริมาณน�้าส�ารองเพิ่มขึ้น	๕๐๐	ลูกบาศก์เมตร	

ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้าทั้งในด้าน

อุปโภคบริโภค	 และท�าการเกษตร	 และ	๓) มิติเกษตร  

ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผลทางการเกษตร	 (ปลูกมะเฟือง

หวานแทนลองกอง)	ถ่ายทอดองค์ความรู้	วิทยาการใหม่ๆ	

ให้เกษตรกรน�าไปประกอบอาชีพ	 (การเล้ียงแกะ	 ไก่เบตง	

หมูพันธ์เหมยซาน)	 และสามารถลดต้นทุนการผลิตในการ

ด�าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร	๔) มิติพลังงาน	การขยาย

เขตไฟฟ้าเพิ่ม	 (ใช้ในครัวเรือนและประกอบอาชีพ)	 และ  

๕) มติสิิง่แวดล้อม	มกีาร	คดัแยกขยะและก�าจดัขยะ	(กลุ่ม

บ้านปิยะมิตร	 ๓)	 เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะหน้าบ้าน 

ทีท่�าให้เกดิมลพษิ	เกดิผลเสยีต่อสขุภาพ	และลดการทิง้ขยะ

 ๑.๒.๓ พื้นที่แหล่งนำ้าขนาดเล็ก ตามแผนพัฒนา

ชนบทฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	(๒๔	จังหวัด)	

โดยจังหวัดมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมีผลงาน	อาทิ

 จังหวัดกาฬสินธุ ์

	 กรมธนารักษ์ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “รัฐเอื้อ

ราษฎร์”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ต่อเนื่องจาก	

พ.ศ.๒๕๕๑-พ.ศ.๒๕๕๗	โดยก�าหนดให้ส�านกังาน	ธนารกัษ์

พื้นที่ด�าเนินการจัดให ้ราษฎรผู ้บุกรุกที่ ดินราชพัสด ุ

แปลงหมายเลขทะเบยีนที	่กส.๕๘๔	บรเิวณขอบอ่างเก็บน�า้

ล�าปาว	 ได้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและ 
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ให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน	จ�านวน	๑,๐๐๐	ราย 

และกรมชลประทานอนุมัติในหลักการให้กรมธนารักษ์ 

จดัให้ราษฎร	ทีบ่กุรกุเช่าพืน้ทีข่อบอ่างเกบ็น�้าล�าปาว	ต้ังแต่

ระดับความสูงที่	 ๑๖๔-๑๖๖	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 

ปานกลาง	โดยจัดให้เช่าคราวละไม่เกิน	๓	ปี	อัตรา	ค่าเช่า

เพือ่อยูอ่าศยั	ตารางวาละ	๐.๒๕	บาทต่อเดอืน	อตัราค่าเช่า

เพื่อการเกษตร	 ไร่ละ	 ๓๐	 บาทต่อปี	 จัดท�าสัญญาเช่า 

ตามแบบสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด

และเพิม่เตมิเงือ่นไขแนบท้ายสญัญาเช่าว่า	“เนือ่งจากพ้ืนท่ี

เขตมีความเสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วม	 ดังนั้นหากภายหลังมี

กรณีเกิดน�้าท่วมเขตเช่า	 ผู้เช่าจะเรียกร้องค่าเสียหายใด	ๆ	

จากทางราชการไม่ได้	และในกรณีมกีารตรวจสอบในภายหลัง

พบว่าอยูต่�า่กว่าระดบัความสงูที	่๑๖๔.๐๐	เมตร	จากระดับ

น�า้ทะเลปานกลางแล้ว	โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาล�าปาว 

ขอสงวนสิทธยิกเลกิการจดัให้เช่าทีด่นิตามสญัญาเช่านีด้้วย” 

ซึ่งผลการด�าเนินงานปี	 ๒๕๕๑-๒๕๕๗ จัดให้เช่าแล้ว	

๖,๓๐๑	 ราย	 ยังเหลือผู ้บุกรุกประมาณ	 ๖,๐๐๐	 ราย	 

ที่ต้องเร่งด�าเนินการ

 จังหวัดราชบุร ี

		 มีการประเมินผลการท�างานอ�าเภอ	หมู่บ้าน	และ

ชุมชน	 โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ 

ในแต่ละมิติ/ด้านท่ีอ�าเภอและหมู่บ้านชุมชน	 โดยจัดท�า 

ตามกระบวนการท�างาน	จัดท�าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต ์ตามพระราชด�าริ 	 และมีการประเมินผล 

โดยใช้กรรมการระดบัจงัหวดัชดุดงักล่าวกลัน่กรองแผนงาน

โครงการที่ได้จัดท�ามาก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย	 

เมือ่กระทรวงมหาดไทยอนมุตัจิดัสรรงบประมาณตามแผน

ของจงัหวดั	จงัหวดัได้มกีารตดิตามประเมนิผลโครงการเพือ่

ให้เป็นไปตามแผน	 โดยหากติดขัดปัญหาอุปสรรคเรื่องใด  

ให้มีการน�าเข้ารบัการพจิารณาจากคณะท�างานระดบัจงัหวดั

เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 นอกจากนี้มีการสนับสนุน

ทรัพยากรของจังหวัดในการขยายผลโครงการ	 กรณีไม่ได้

รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 บางโครงการโดยใช้งบประมาณ 

จากแผนพฒันาจงัหวดัปี	๒๕๕๗	และงบเร่งด่วนฉกุเฉนิของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ส�าหรับขาข้ึน	 ส่วนโครงการขาลง	

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	 เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา

สนบัสนนุงบประมาณ	นอกจากนีจ้งัหวดัได้มกีารด�าเนนิการ

ตามกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการด�าเนินการ 

ตามกรอบทีก่ระทรวงมหาดไทยให้ไว้	กล่าวคือ	มกีารประชมุ

คณะกรรมการระดับจังหวดั	เพือ่ชีแ้จงให้อ�าเภอและหมูบ้่าน

ทราบกระบวนการวธิกีารตลอดจนกระบวนการจดัท�าแผน

ตามขัน้ตอน	(รวม	๘	ขัน้ตอน)	เมือ่ได้แผนทีผ่่านกระบวนการ

จัดท�าจากชุมชนแล้ว	 อ�าเภอส่งให้จังหวัดเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการระดับจังหวัดกล่ันกรองแผนงานโครงการ

พร้อมรายงานการประชุม	 และข้อเสนอแนะ	 ก่อนส่งให้	

กระทรวงมหาดไทย	ตามล�าดับ	

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ตามงบประมาณที่ได้รับ	

พบว่า	 ไม่เกิดผลเท่าที่ควร	 เนื่องจาก	กระทรวงมหาดไทย

ไม่มีอ�านาจเต็มในการจัดสรรงบประมาณ	ต้องส่งโครงการ

ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละมิติ/ด้าน	เช่น	ด้านน�า้	ด้านดิน	ด้านเกษตร 

ด้านอาชพี	ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณา	งบประมาณ

จงึได้รบัการพจิารณาบ้างไม่ได้รบัการพจิารณาบ้าง	ซึง่ไม่เพยีง

ในการแก้ปัญหาในพื้นที่

 จังหวัดสกลนคร 

	 จังหวัดสกลนคร	 โดยทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด	

ร่วมกับส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชด�าร	ิ

กระทรวงมหาดไทย	 ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้า 

การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท	 เชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชด�าร	ิของอ�าเภอโคกศรสีพุรรณ	อ�าเภอเต่างอย	

และอ�าเภอพรรณานคิม	และจังหวดัสกลนคร	ได้ด�าเนนิการ

โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ 

ตามพระราชด�าริ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 และ	 

๒๕๕๖	 ในพื้นที่	 ๓	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอพรรณานิคม	 

อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	 และอ�าเภอเต่างอย	 จ�านวน	 ๒๙	

โครงการ	 งบประมาณ	๓๓,๖๐๔,๗๕๐	 บาท	 ได้มอบให ้

คณะกรรมการระดับอ�าเภอ	 พิจารณากลั่นกรองและ 

บรูณาการงบประมาณของโครงการตามแผนพฒันาชนบท
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เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	 และเสนอแผนงาน

โครงการ	ในพืน้ที	่๓	อ�าเภอ	ให้กระทรวงมหาดไทยพจิารณา	

ในระดับอ�าเภอ	 จากแผนที่อ�าเภอส่งให้จังหวัด	 ได้สรุป 

ให้เห็นว่า	หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดท�าแผนพัฒนา

แหล่งน�้าขนาดเล็ก	 มีการประเมินผลตนเองทุกขั้นตอน	 

ว่าหมู่บ้านชุมชนต้องการอะไรในด้านไหน	มากที่สุด	มีการ

สอบถามตามแบบสอบถามว่าประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน

เกิดจากอะไร	 มีป ัญหาเรื่องที่ดินท�ากินมาจากอะไร	 

เมื่อรู้ปัญหาของตนเอง	 จึงก�าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

ร ่วมกันจนเป ็นที่ยอมรับของทุกฝ ่ายในชุมชน	 โดย 

นายอ�าเภอและพฒันาการจงัหวดัมส่ีวนส�าคญัในการชีแ้จง

ข้อส่ังการและพจิารณาเร่ืองทีเ่ป็นปัญหาร่วมกนั	โดยเฉพาะ

เรือ่งการแก้ไขปัญหาแหล่งน�า้ทีด่นิท�ากนิ	 เป็นปัญหาเร่งด่วน

ที่เกิดขึ้นซ�้าซากทุกปี	เมื่ออ�าเภอจัดท�าแผนแล้วเสร็จ	และ

ด�าเนนิโครงการให้เป็นไปตามแผนตามงบประมาณทีไ่ด้รบั

จัดสรร	 ก็สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นบริเวณ 

ใกล้เคียงได้

	 	 ส่วนในระดับชุมชน	มีการด�าเนินงานโครงการ

อ่างเก็บน�้าแหล่งน�้าขนาดเล็กตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	 โดยผ่านกระบวนการ

จัดท�าแผนฯ	 ในระดับชุมชน	 ด�าเนินการตามกระบวนการ

ท�างานตามขัน้ตอนของแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์

ตามพระราชด�าร	ิ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยและมูลนธิปิิดทอง

หลงัพระก�าหนด	ได้แก่	๑)	การท�าความความเข้าใจเกีย่วกบั

การปฏิบัติงานตามภารกิจ	๒)	การเตรียมการก่อนลงพื้นที่

ท�างานในหมูบ้่าน	๓)	ประชมุชาวบ้านครัง้แรก	(เพือ่เข้าท�างาน

ในหมู่บ้าน)	๔)	นัดหมายผู้น�าชุมชนและ	อสพ.เพื่อซักซ้อม

ความเข้าใจและเตรียมการก่อนส�ารวจข้อมูล	 ๕)	 ส�ารวจ

ข้อมลูด้านเศรษฐกจิสงัคมโดยใช้แบบส�ารวจและเดินส�ารวจ

กายภาพ	๖)	 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบการน�าเสนอ

ข้อมลูให้ชุมชน	๗)	คนืข้อมลู	ระดมปัญหาและความต้องการ 

และจดัล�าดบัความส�าคญั	รวมท้ังจดัท�าประชาคม	๘)	จัดท�า

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ

ปัญหา/อุปสรรค

	 ๑.	ขาดงบประมาณสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ส�านกังาน 

ในการจัดท�าเอกสาร	ทัง้ในระดับพ้ืนที	่อ�าเภอ	และ	จงัหวดั

		 ๒.	บคุลากรผู้ปฏบิติังานในระดับพ้ืนท่ี	ระดบัอ�าเภอ

มีภาระการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย	 ท�าให้ 

ไม่สามารถด�าเนินงานตามโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

	 ๓.	 ในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	 

ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการใช้	 แก้ไขปัญหาโปรแกรม 

การจัดเก็บ	 บันทึก	 วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	 

ในระดับพื้นที่/อ�าเภอ

	 ๔.	 ในการจัดเก็บข ้อมูล 	 วิ เคราะห ์ป ัญหา	 

ให้ข้อเสนอแนะน�าแนวทางการแก้ไขปัญหาในมตินิ�า้	ดนิ	เกษตร 

ป่าไม้	 สิ่งแวดล้อม	 และพลังงานทดแทน	 ไม่มีเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในระดับพื้นที่	และระดับอ�าเภอ

ข้อเสนอแนะของจังหวัด

	 ๑.	 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ	 วัสดุส�านักงาน	

ให้เพยีงพอต่อการจดัเกบ็ข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลู	คนืข้อมูล	จดัท�า

ร่างแผนพัฒนาฯ	และการจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับสมบูรณ์

		 ๒.	ควรสนับสนุนบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล	

วเิคราะห์ปัญหา	ให้ข้อเสนอแนะน�าแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในมติิน�า้	ดิน	เกษตร	ป่าไม้	สิง่แวดล้อม	และพลงังานทดแทน	

	 ๓.		ชมุชนควรมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานโครงการ

โดยได้เป็นผู้บริหารจัดการในภารกิจตามสมควร

	 ๔.		สนบัสนนุงบประมาณ	วสัดสุ�านกังานให้เพยีงพอ

ต่อการจัดเก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จัดท�าร่างแผน

พัฒนาฯ	และจัดท�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับสมบูรณ์

		 ๕.	 กรมธนารักษ์ควรส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ

เพื่อส�ารวจรังวัดจัดท�าแผนที่ทางกายภาพประกอบการ 

จัดให้เช่าพืน้ทีฯ่	เช่น	พืน้ทีข่อบอ่างเกบ็น�า้ล�าปาว	เพือ่จะได้

เพิม่เป้าหมายโครงการเพิม่ขึน้	ให้สามารถด�าเนนิการให้แล้ว

เสร็จเร็วขึน้	และเป็นไปตามความต้องการของราษฎรต่อไป	
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 ๑)	จงัหวัดต้องให้ความส�าคัญกบัโครงการตามแผน

พัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	 และ

โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

	 ๒)	ให้จังหวัดบูรณาการการท�างานทุกภาคส่วน	 

ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชนและภาคประชาชน	ในการขบัเคลือ่น

การด�าเนินงานอย่างจริงจัง

	 ๓)	ใ ห ้ จั ง ห วั ด จั ด กิ จ ก ร ร มปลู ก จิ ต ส� า นึ ก 

ให้ประชาชนในพื้นท่ีน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นรูปธรรม

		 ๔)	 ให้จงัหวดัน�าโครงการพระราชด�ารไิปเป็นต้นแบบ

ในการด�าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน 

ในพื้นที่ต่างๆ	 และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฯ	 

ไปยงัเกษตรกร	และผูเ้กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการ

ด�าเนินงาน	 ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆ	 

ให้เกิดประสิทธิภาพ	

		 ๕)	ให้จังหวัดสร ้างความรู ้ความเข ้าใจให้กับ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามแผนพัฒนาชนบท 

เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ	 (ปิดทองหลังพระ)	 

ทั้งในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	และหมู่บ้าน	และหากมี

การโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานก็ควรมีการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู ้มาปฏิบัติใหม่ด้วย	 ทั้งนี ้

เพื่อให้การด�าเนินงานตามโครงการฯ	เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

		 ๖)	ให้จงัหวดัน�ายทุธศาสตร์พระราชทานเพือ่น�าไป

ปรับใช้ขับเคลื่อนภารกิจและขยายผลโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	 โครงการปิดทองหลังพระ	 และหรือ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมในพื้นที่ด�าเนินการ	

ด�าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาหมู ่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีอยู ่ให้ยั่งยืนสืบไป	 และ

พิจารณาด�าเนินการขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ	เพื่อรองรับ

การพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต่อไป

ความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาผูต้รวจราชการ

ภาคประชาชน

การดำาเนินงานของรัฐบาล

 ๑) จัดทำาเป็นรูปแบบตัวอย่างหรือโครงการ

ต้นแบบ	 เนื่องจากเป็นโครงการท่ีดีมากช่วยให้เกิดความ 

เชื่อมั่นไว้วางใจ	 สร้างความเป็นหนึ่งใจเดียวกันของ 

ทกุภาคส่วนทัง้ภาครัฐ	เอกชนและประชาชน	ภาครฐัจงึควร 

จัดท�าเป็นรูปแบบตัวอย่างขึ้นทุกต�าบล	 เพื่อให้สามารถ 

เหน็ภาพทีช่ดัเจนกว่า	การจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร	หรอื

ค�าพูด	 เพราะเมื่อประชาชนได้เห็นรูปแบบที่แท้จริง	 

ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและน�ามาเป็นแบบอย่างได้	นอกจากนี้	

ในปัจจุบนัการพัฒนาพ้ืนท่ีในชนบทของประชาชนยงัคงยดึ

แนวทางการด�าเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตเดิมๆ	 ท่ีผ่านมาตั้งแต ่

ปู่	 ย่า ตา ยาย ไม่ได้มีแนวคิดหรือการพัฒนาศักยภาพ 

เพิ่มขึ้นมากนัก	 ดังนั้น	 หากได้มีโครงการต้นแบบตาม

แนวทางพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ก็จะช่วยให้ประชาชนได้มีแนวทางการด�าเนินชีวิตที่ดีขึ้น

 ๒) เสริมสร้างองค์ความรู้	 ควรส่งเสริมสนับสนุน

และประสานการด�าเนินการเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐ	 และ

เอกชนท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถมีการด�าเนินงานร่วมกัน 

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	และควรมกีารประเมนิ

ความรู้/ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร	ผูป้ฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้สามารถถ่ายทอดไปยงัประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 ๓) มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

การด�าเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว	 

แต่ต้องมีการติดตามโครงการโดยประเมินประสิทธิผลเป็น

ระยะๆ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า	 กับงบประมาณ	

ผลท่ีได้รับจะเป็นความภาคภมูใิจของผู้ปฏบิติั	และส่งผลถงึ

ชีวิตประจ�าวันของผู้ปฏิบัติเอง	คือ	 ได้ผลคุ้มค่า	ปลอดภัย 

ทั้งสุขภาพและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและยังเป็นต้นแบบ

ที่ดีของผู้มาเยี่ยมเยียน
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  ๔) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	 โดยรัฐบาล

ควรเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน

โครงการพระราชด�ารต่ิางๆ ให้เพิม่มากขึน้	เพราะจะช่วยให้

ชาวบ้านได้มโีอกาสไปศึกษาดงูานโครงการพระราชด�ารต่ิาง	ๆ 	

ทั้งใกล้และไกล	ได้ให้เกิดความรู้	ความคิดและมีแบบอย่าง

ที่เป็นรูปธรรมในการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปรับใช้ให้เกิดผลในการท�างานและในการด�าเนินชีวิต

  ๕) ภาครัฐต ้องเป ็นที่ปรึกษาให ้คำาแนะนำา 

โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาถือว่า	 

ทกุคนรูจ้กักนัดแีต่ในวถีิชวีติทีแ่ท้จรงิแล้วกลุม่องค์กรสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างย่ังยืนมีค่อนข้างน้อย	 ซึ่งโครงการ 

ทีม่คีวามยัง่ยนือยู่ในขณะน้ีต้องอาศยัหน่วยงานภาครฐัคอยดแูล 

ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด	 เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ปลูกยางพารา	 ปลูกปาล์มน�้ามัน	 

ส่วนการด�าเนินชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีงมกีารด�าเนนิการบ้าง

 ๖) ต้องสร้างความตระหนกัในการดำาเนนิงาน ซึง่

เป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

ในการพัฒนาตน	 พัฒนาชุมชน	 พัฒนาชนบทและพัฒนา

เมอืงอย่างยัง่ยนื	และช่วยให้เกดิการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	เสริมสร้างความคิดของชุมชน	

ท�าความเข้าใจและท�าประชาคมในชุมชนเพื่อให้เกิดการ

ร่วมมืออย่างยั่งยืน

 ๗) มีโครงสร้างของคณะกรรมการ/คณะทำางาน

ทีช่ดัเจน	โดยการท�างานควรจะเป็นการท�างานแบบบรูณาการ

หรือการท�างานในแนวราบระหว่าง	 ๔	 กระทรวงหลัก 

คือ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ

กระทรวงศกึษาธกิาร	โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดั	ในพ้ืนทีเ่ป็น

ประธานคณะกรรมการ/คณะท�างาน

 ๘) ความครอบคลุมการแก้ไขปัญหา	 รัฐบาล 

ควรด�าเนนิการขบัเคลือ่นโครงการฯ	เพือ่เป็นการพัฒนาชวีติ

ความเป ็นอยู ่ของประชาชน	 เช ่น	 พัฒนาโครงการ 

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบทกุระดบัทัง้ในระดับ

จังหวัด	 ระดับอ�าเภอ	 ระดับต�าบล	 และระดับหมู่บ้าน	 

เพือ่เป็นต้นแบบในพืน้ทีแ่ละขยายสูร่ะดบัชมุชนและครวัเรอืน 

ให้สามารถน�าแนวทางโครงการฯ	 ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	

และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างพอเพียงและเพียงพอต่อ

เศรษฐกิจครัวเรือนได้ในที่สุด	 นอกจากนี้ในการแก้ปัญหา

ในพ้ืนที	่ไม่ควรมุง่เน้นเฉพาะภยัแล้งหรือการขาดแคลนน�า้

โดยมีการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว 

แต่ควรคดิในมติอิืน่ด้วย	 เช่น	จงัหวดัอบุลราชธานปีระสบภยั 

น�้าท่วมเกือบทุกปี	จึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ

น�า้สาขาต่าง	ๆ 	รวมทัง้การบรหิารจดัการพืน้ทีภ่าคเกษตรด้วย 

 ๙) บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ซึง่การพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต์

ตามพระราชด�าริฯ	 ต่างๆ	 มีความส�าคัญและจ�าเป็น 

ตามบริบทของสังคมไทยที่มีข้อจ�ากัด	 ในเร่ืองทรัพยากร 

ทีม่กีารใช้พลงัศกัยภาพต่างๆ	วถิชีวีติของคนไทย	ตลอดจน

ต้นทุนต่างๆ	 ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง 

ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงทีเ่น้นความเข้าใจ	เข้าถงึ	และ

พัฒนา	แบบยั่งยืน

 ๑๐) การขยายผล	 ควรมีการขยายผลสู่ชุมชน 

ท้องถิ่นและน�ามาปฏิบัติจริงอย่างกว้างขวาง	 เพื่อให้

ประชาชนอยู่ดีมีสุข	 และน�าความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนา

และปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด	 

ซึง่อาจจะน�าโครงการตามพระราชด�ารทิีป่ระชาชนในท้องถิน่ 

สามารถจัดหาหรือน�าไปปฏบิติัได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน	และ

สามารถน�ามาใช้ได้จริง

 ๑๑) รัฐบาลควรให้ความสำาคัญในการส่งเสริม/

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 เพราะโครงการพระราชด�าริฯ	 

และการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นการ

ช่วยเหลอืแบบองค์รวมในการช่วยให้ประชาชนมกีารปรบัตวั

สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมยคุใหม่ของคนในชมุชนและสงัคมไทย	

สูก่ารบรหิารจดัการเศรษฐกจิสงัคมแบบองค์รวมทีพ่อเพยีง	

น�าไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

และการพัฒนาความเข้มแขง็ด้านการวจิยั	ศกึษา	แลกเปลีย่น

เรียนรู้	ที่มีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรม
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 ๑๒) เสรมิสร้างและสนบัสนนุให้เกดิการรวมกลุม่ 

โดยการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ประชาชนและเอกชน	 

ให้มีการได้รับมอบหมายอ�านาจ	 การกระจายอ�านาจ	 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 มีกลไกตรวจสอบ

และถ่วงดลุทางสงัคม	โดยการปรับระบบการบริหารจดัการ

ตามแนวทางพระราชด�าริ	

 ๑๓) การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

ซึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

ทีมุ่ง่เน้นการพฒันากองทนุหมูบ้่าน	การพฒันาต�าบล	การพฒันา

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	 และการพัฒนาการตลาดชุมชน 

โดยใช้แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และนบัว่าเป็นโครงการ

ที่เหมาะสมมากในสถานการณ์ปัจจุบัน	 จึงควรสนับสนุน 

งบประมาณเพิ่ม ข้ึนและขยายเครือข ่ายให ้มากขึ้น 

ตามชุมชนต่าง	ๆ

การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าวสาร
 ๑) การประชาสัมพันธ์

  ความหลากหลายของช่องทาง	 ควรมีการ 

เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 ได้แก่	 สถานี

โทรทัศน์	สถานีวิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	หอกระจายข่าวในชุมชน	

การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครฐั	และควรมกีารแจ้ง

ประชาสมัพนัธ์ในทีป่ระชมุ	อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และคณะกรรมการของชุมชนตามสมควร

 ๒) การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนควรได้มีส่วนร่วม

กับโครงการในลักษณะต่างๆ	อาทิ

  (๑) ร่วมในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ และ

ให้ความรู ้เกี่ยวกับองค์ความรู ้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงอย่างถกูต้อง	เช่น	จงัหวดัราชบรีุ	ทีป่รึกษา

ผู ้ตรวจราชการภาคประชาชนได้มีส ่วนร่วมส่งเสริม 

ให้ราษฎรทีอ่ยูใ่กล้โรงงานได้มคีวามรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	

ด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และได้ส่งเสริม

อาชีพเสรมิ	โดยการประสานงานกบัส่วนราชการ	ให้มาสอน

การด�าเนินชีวิต

  (๒) ร่วมรับฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้และรับฟัง

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ	 ตามที่หน่วยงานภาครัฐจัดด�าเนินการ	

โดยการเข้าร่วมงาน	 งานประชุมวิชาการ	 และการน�าเด็ก

นกัเรียน	นกัศกึษาเข้าศกึษาเรียนรู้ในพ้ืนที	่เพ่ือรับรูอ้งค์รวม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ฯลฯ

  (๓) ร่วมสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 

และร่วมดำาเนินการตามโครงการ เช่น	 ร่วมในการท�า

โครงการโดยได้ประยุกต์ตามแนวทางพระราชด�าริปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคือ	เช่น	จังหวัดกระบี่	ด�าเนินการโครงการ

ชาวนา	๑	ไร่	 ได้เงิน	๑	แสน	ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้

ของทฤษฎีการท�านารูปแบบใหม่โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่	 

๑	ไร่	โดยท�ารายได้ไม่ต�า่กว่า	๑๐๐,๐๐	บาทต่อปี	ซ่ึงได้ด�าเนนิ

การเป็นต้นแบบที่ต�าบลคลองประสงค์	 เป็นต้น	 ร่วมในการ

ส�ารวจแหล่งน�้า	 เพื่อให้พอใช้ในพื้นที่นั้น	 และส�ารวจที่ดิน 

ทีเ่หมาะสมกบัโครงการ	ร่วมเสนอขอรบัสนบัสนนุงบประมาณ

จากแหล่งทุน	 มาด�าเนินการตามแนวทางพระราชด�าริ	 

ร่วมในการขยายผลหมู ่บ้านต้นแบบของการพัฒนาและ 

มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและให้ก�าลังใจ	เป็นต้น

 ๓) วิธีการและกิจกรรมที่สามารถเข ้าร ่วม 

เป็นกลุม่ได้ อาท	ิโครงการผูส้งูวยั	หวัใจห้องเรยีนเศรษฐกจิ

พอเพียง	 โครงการสวัสดิการแนวคิดสร้างสรรค์แบ่งปัน

ความสุขชุมชน	 โครงการสวัสดิการชุมชนระดับต�าบล

โครงการหนี้มั่นคง	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการพัฒนาของหน่วยงานในระดับพื้นที่

 ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบรหิาร

จัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้	 โดยการขับเคลื่อน

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด�าเนินการ 

องค์ความรู ้ซึ่งการด�าเนินงานต้องเริ่มจากภาครัฐที่ม ี

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้อย ่างถูกทิศทาง	 

ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	 ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ควรให้การสนบัสนนุในด้านต่างๆ	ทีต่นมคีวามสามารถและ

เชี่ยวชาญ
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 ๒) ควรจัดให้มกีารศกึษาดงูานในทีต่่าง ๆ  ทีเ่ป็น

ศนูย์เรยีนรู/้และลงพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างขวญัและกำาลงัใจให้แก่

ชุมชน	เช่น	การศึกษาโครงการเขาหินซ้อน	จังหวัดราชบุรี	

ช่วยให้เกิดความรู ้	 และสามารถน�ามาทดลองปฏิบัติ 

เพือ่ให้เกดิความรู	้ความคดิ	และเกดิศนูย์เรยีนรูใ้นพืน้ทีต่่างๆ 

อย่างน้อย	 ๑	 ต�าบล	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับ

จังหวัด	 อ�าเภอ	 และท้องถ่ิน	 ได้เข้าไปส่งเสริม	 ช่วยเหลือ	

สนับสนุน	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชน

เพื่อจะได้ตั้งใจพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นอันจะท�าให้

คนในหมู่บ้าน/ชุมชน	 มีศูนย์เรียนรู ้ใกล้ๆ	 เป็นต้นแบบ 

ในการพัฒนาต่อไปและการปฏิบัติในพื้นที่ของข้าราชการ

ต ้องคิดแบบบูรณาการ	 โดยเชื่อมโยงงานในหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบ	และข้าราชการจะต้องเข้าไปฟังปัญหาและ

ความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง

 ๓) มแีนวทางการให้ความรูท้ีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม	คอื

	 		 (๑)	 ควรให ้ความรู ้กับเด็กนักเรียนตั้งแต  ่

ชัน้ประถมโดยมุ่งเน้นการปฏบิตั	ิไม่ใช่การสอนตาม	ต�าราเรยีน

แต่ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในหลักของปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง	และควรมกีารจดัการอบรมให้ความรูก้บั

ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง

		 		 (๒)	 เสรมิสร้างองค์ความรู	้เกษตรกรได้ลงมอืท�า 

มีการต่อยอดการด�าเนินงานโดยการให้โอกาสซึ่งจะเป็น

แนวทางที่ยั่ งยืน	 มีต ้นแบบทุกต�าบลและหมู ่บ ้ าน	 

โดยประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาชาวบ้านทีม่เีป้าหมายการพฒันา

ที่หมู ่บ้านโดยสอดคล้องกับภูมิสังคม	 และถึงแก่น	 คือ	 

ให้ชาวบ้านพ้นจากความยากจน	 หมดภาระหนี้สิน	 หรือ

สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้	

 ๔) ควรมแีปลงสาธติทีเ่ป็นส่วนกลางของหมูบ้่าน

หรือภาคประชาชนที่มีความพร้อม	 มีพื้นที่เพียงพอ	 

โดยมีหน่วยงานของอ�าเภอ	 ท้องถิ่น	 เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง	 

ในการด�าเนินงานและลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจัง	 และ

ต่อเนื่อง	 ผลการด�าเนินงานควรได้มีการประชาสัมพันธ	์ 

เผยแพร่การไปศึกษาดูงานหรือด�าเนินงานโดยในช่วงแรก

ควรมีค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่มีผลผลิตปรากฏ

ออกมา

 ๕) พื้นที่ต้นแบบประยุกต์ตามพระราชดำาริและ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรเป ็นพื้นที ่

ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 สามารถน�ามาใช้ในการ

แก้ปัญหาในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม	 

ทั้งนี้ควรให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้เสนอปัญหา	 และ 

ความต้องการโดยแท้จริง	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ควรให้

ความรู้ในเร่ืองระเบียบกฎหมายให้กับประชาชนในชุมชน

อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอ	และมผู้ีดูแลพ้ืนทีต้่นแบบ	ในรปูแบบ

ของคณะกรรมการชุมชน	 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินการอย่างแท้จริง

 ๖) พืน้ทีต้่นแบบควรมกีระบวนการพฒันาทีเ่ป็น

ระบบชัดเจน	เช่น

  จงัหวดัอบุลราชธานี ก�าหนดกระบวนการดงันี้

	 	 (๑)	 จัดกลุ ่มองค์การในชุมชนโดยให้ทุกคน 

มส่ีวนร่วม	โดยส่งเสรมิให้ประชาชนในพืน้ทีม่กีารรวมตวักนั

เป็นวิสาหกิจชุมชน	แล้วจัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

	 	 (๒)	 ให้สมาชิกส�ารวจจุดแข็ง	 จุดอ่อนทาง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อมของชุมชนและของสมาชิก

แต่ละครัวเรือน

	 	 (๓)	 ให้สมาชกิจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน	เพือ่ส�ารวจ

รายรับ	รายจ่ายประจ�าเดือน

	 	 (๔)	 สร้างยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 

ของชมุชนและครัวเรือน	ด้วยกลยุทธ์	เพิม่รายได้	ลดรายจ่าย 

และขยายโอกาส		ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว	 จะต้องด�าเนินการ 

ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	 ทั้งนี้มีหน่วยงาน 

ที่ควรเข้าไปร่วมกับชุมชน	 ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย 

ผ่านพัฒนาการจังหวัด,	 กระทรวงศึกษาธิการผ่านงาน

บริการชุมชนของมหาวิทยาลัย	 และศูนย์การศึกษา 

นอกโรงเรยีน	(กศน.),	กระทรวงการคลงั	ธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์	(ธกส.)	หรอืธนาคารเฉพาะกจิ	และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	เป็นต้น

  จังหวัดมหาสารคาม ก�าหนดกระบวนการ

ด�าเนินงานดังนี้

  (๑)	 กระบวนการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบตามแนว

พระราชด�าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	
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	 	 	 	 -	 จัดกลุ่มองค์การในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม 

	 	 	 	 -	 ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ 

ในชุมชนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

	 	 	 	 - 	 น� า ระบบเครื อญาติ 	 เพื่ อนบ ้ าน 

ตามโครงสร้างทางสังคมที่่มีวัฒนธรรมมีประชาชนเข้าร่วม

จ�านวนมากและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 -	วางระบบการเสรมิสร้างสนับสนนุภายใน

องค ์กรด ้านป ัจจัยให ้ครบทั้ งกระบวนการ	 รวมท้ัง 

การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

	 	 	 	 -	 ให้ความส�าคัญกับกลไกการตรวจสอบ 

โดยประชาชนภายในชุมชน

	 	 (๒)	การให้การสนบัสนนุของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

	 	 	 	 -	 ให้การสนับสนุนคนโดยเริ่มจากสถาบัน

ครอบครัว	ชุมชน	วัด	บ้าน	โรงเรียน

	 	 	 	 -	สนับสนุนองค์กรในชุมชน	ในการบริหาร

จัดการกลุ่ม	องค์กร

	 	 	 	 -	สนับสนุนการคมนาคมและโครงสร้าง

	 	 	 	 -	ส่งเสริมวัฒนธรรมการท�างานของกลุ่ม

เสริมสร ้างความเข ้มแข็งในชุมชนให ้มีความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจที่พอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

	 	 	 -	 สนับสนุนเผยแพร่	 ผลงานของประชาชน	

กลุ่มองค์กรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริให้น�าไปปฏิบัติ

	 	 	 -	 สถาบันครอบครัวเป็นองค์ประกอบส�าคัญ	

ต้องให้ประชาชนยึดมั่น	 ด�ารงตนตามแนวพระราชด�าร ิ

ภายใต้สถาบันครอบครัวที่มีความดีงาม

		 	 (๓)		ใช้หลักระบบกระบวนการคิด	 (Thinking	

System)
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 - ใหความสําคัญกับกลไกการตรวจสอบโดยประชาชนภายในชุมชน 
 (๒) การใหการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - ใหการสนับสนุนคนโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว ชุมชน วัด บาน โรงเรียน  
 - สนับสนุนองคกรในชุมชน ในการบริหารจัดการกลุม องคกร  
 - สนับสนุนการคมนาคมและโครงสราง  
 - สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานของกลุมเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ทีพ่อเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
 - สนับสนุนเผยแพร ผลงานของประชาชน กลุมองคกรตนแบบตามแนวพระราชดําริใหนําไปปฏิบัติ  
 - สถาบันครอบครัวเปนองคประกอบสําคัญ ตองใหประชาชนยึดมั่น ดํารงตนตามแนวพระราชดําริ
ภายใตสถาบันครอบครัวที่มีความดีงาม 
             (๓) ใชหลักระบบกระบวนการคิด (Thinking System) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๔) ใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวม เช่ือมโยงกับกระบวนการการคิดเชิงระบบ ในรูปแบบปฏิบัติการ
ที่เปนรูปธรรมของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปจจุบันภาคีภาครัฐและภาคธุรกิจยังขาดความเช่ียวชาญในการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ขาดการบูรณาการโครงการ และขาดการบูรณาการงบประมาณ 
 ๗) การบูรณาการการทํางานรวมกัน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนและปรับ
การดําเนินงานโครงการใหเขาภูมิประเทศและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถใชรูปแบบการดําเนินงานในพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสมศึกษาภูมิศาสตร ดินฟาอากาศตลอดทั้งฤดูกาลและความเปนไปไดในการดําเนินโครงการฯ และ
ควรมีกระบวนการพัฒนาโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํารองตามศักยภาพของพ้ืนที่ใหเกิดเปน
รูปธรรมอยางจริงจัง 

แกนนําชุมชุมชน ประชาชน 

นักวิชาการ 

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐ 

หลักสามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา 

หลักการความรวมมือการทํางานในพื้นที่ฐานราก 
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  (๔)		ใช้หลกัการท�างานแบบมส่ีวนร่วม	เชือ่มโยง

กับกระบวนการการคิดเชิงระบบ	 ในรูปแบบปฏิบัติการ 

ที่เป็นรูปธรรมของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งปัจจุบันภาคี

ภาครัฐและภาคธุรกิจยังขาดความเชี่ยวชาญในการท�างาน

แบบมีส่วนร่วม	ขาดการบูรณาการโครงการ	และขาดการ 

บูรณาการงบประมาณ

 ๗) การบรูณาการการทำางานร่วมกนั	โดยหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข ้องควรเข ้าไปมีส ่วนร ่วมกับชุมชนและปรับ 

การด�าเนินงานโครงการให้เข้าภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม	

ซึง่สามารถใช้รปูแบบการด�าเนนิงานในพืน้ทีต่ามความเหมาะสม

ศึกษาภูมิศาสตร์	 ดินฟ้าอากาศตลอดทั้งฤดูกาลและความ

เป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการฯ	 และควรมีกระบวนการ

พัฒนาโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน�าร่อง 

ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

การขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานในพืน้ทีข่องจงัหวดั อำาเภอ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

 ๑) ภาครัฐจัดทำาแผนขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

ท่ีชดัเจน	 โดยต้องให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	 

ทีก่�าหนดไว้ในแผนฯ	 และให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน	 ช่วยให้

โครงการต่างๆ	ไม่หยดุชะงกัและขับเคลือ่นได้อย่างต่อเนือ่ง

 ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคี

เครือข่ายในชุมชน	 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารโครงการ	และนอกจาก

ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม	 ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว

ต้องมีการติดตามยกย่องเชิดชูผู้ที่กระท�าดีเพื่อสร้างขวัญ

ก�าลังใจด้วย

  ๓) หน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีต้่องปฏบิติังานอย่าง

จรงิจงั ต่อเนือ่ง และต้องเกดิผลงานทีช่ดัเจน	โดยทกุส่วน

ราชการทั้งในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น	ต้องมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน	 ต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ	 และด�าเนินงานอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิดกับ

ประชาชนในพืน้ที	่เช่น	การส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชนซึง่มกีารน�า

สนิค้าของครวัเรอืน	และกลุม่ต่าง	ๆ ในชมุชนไปเป็นของฝาก

การประสานส่วนราชการต่างๆ	 ในการให้ความช่วยเหลือ	

ให้ค�าแนะน�าต่อกลุ่มต่างๆ	 การขอ	 อย.	 การให้ประกาศ

เกียรติคุณอาหาร	 ขนมอร่อย	 การแก้จนในพื้นที่จนกลุ่ม 

มีความเติบโตก้าวหน้า	เป็นต้น

 ๔) มีการกำาหนดโครงการที่ชัดเจน	 โดยจังหวัด

หรืออ�าเภอควรก�าหนดโครงการ	 กิจกรรม	 ขั้นตอนต่างๆ 

อย ่างชัด เจนว ่าจะก�าหนดพื้นที่ ใด เป ็นเขตพัฒนา 

ตามแนวพระราชด�าริของโครงการและควรให้หน่วยงาน 

ในพื้นที่และประชาชนได้มีส่วนร่วมก�าหนดนโยบายหรือ

วางแผนปัญหาท่ีแท้จริงของประชาชนจึงจะได้รับการแก้ไข

อย่างเป็นรูปธรรม

 ๕) ชุมชนรักในองค์กรและชุมชนตนเอง	 โดย

จังหวัดหรืออ�าเภอควรปลูกฝังให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน	คนใน

ชุมชน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่รักใน

องค์กร	 ชุมชน	 และพื้นที่ของตนเอง	 เพื่อให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมใน

โครงการพระราชด�าริต่างๆ

 ๖) การให้ความสำาคัญของผู้บริหารต่อโครงการ 

โดยผู้บริหารในการตัดสินใจ	 วินิจฉัยสั่งการ	 ต้องให้ความ

ส�าคัญในการด�าเนินงาน	 ส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัด	

อ�าเภอ	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดตั้ง

ศนูย์อ�านวยการในระดบัต่างๆ	และมคีณะกรรมการตดิตาม

และประเมนิผลและให้ข้อแนะน�าในการด�าเนนิงานโครงการ 

ทั้งนี้	ส่วนราชการควรมีบทบาทให้น้อยที่สุด	หรือเป็นผู้สนับสนุน

เท่านั้นแต่ควรให้	 ภาคประชาชนที่รวมตัวกันในรูปแบบ

คณะกรรมการหรือคณะท�างานเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเต็มที ่

 ๗) มี คณะทำ า ง านรั บผิ ดชอบดำ า เนิ นการ  

โดยแต่งตั้งคณะท�างานทุกระดับในทุกพื้นที่	 ตั้งแต่จังหวัด	

อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เพือ่ศกึษาโครงการและ

แนวทางการพัฒนาตามความเหมาะสมของงาน	 รวมถึง 

การศึกษาผลกระทบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	และ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 และในการพิจารณา 

กลัน่กรองแผนงานโครงการควรให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วม

ในรูปของคณะกรรมการมากขึ้น	 จะได้พิจารณาโครงการ
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จากความเหน็ชอบจากประชาชนผูเ้ป็นเจ้าหน้าทีพ่ืน้ทีด้่วย	

นอกจากนี้การติดตามประเมินผลเป ็นกลไกส�าคัญ 

ของการตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้อง	โดยการมอบหมาย 

คณะกรรมการร่วมด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ

 ๘) การปรับปรุงและพัฒนางาน	 ภาคีภาครัฐ 

โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชา 

แก่ข้าราชการส่วนกลาง	ส่วนภมูภิาค	ส่วนท้องถิน่	และประชาชน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 มีบทบาทที่ส�าคัญในการปฏิรูป

กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบความร่วมมือ	 อาจจัดตั้ง 

เ ป ็ น อ นุ ก ร ร มก า รห รื อ คณะท� า ง า น เชิ ง ป ร ะ เ ด็ น 

โดยให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยอ้อมเป็นคณะท�างานร่วมกบั

ประชาชนหรอืแกนน�าในรายประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเชิงประเด็นโดยตรงเป็นเลขานุการรายงาน 

ความก้าวหน้าเชงิประเด็นต่อผูว่้าราชการจงัหวดั	 ในทกุกลางปี

หรือปลายปีก็มีการสัมมนารวมในลักษณะการจัดมหกรรม

การพัฒนาจังหวัดขึ้นระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ฐานรากให้ครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ	

การรวมกลุ่มกองทุนที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน

 ๑) ความเข้มแข็งของกลุ่ม	 ในการรวมกลุ่มต่างๆ

ในจังหวัดจะมีส่วนร่วมกันหลายพื้นที่	 โดยในเบื้องต้น 

ภาครฐัควรเข้ามาเป็นพีเ่ลีย้งให้การสนบัสนนุและให้ค�าแนะน�า 

โดยเฉพาะการแปรรูป	 การจัดจ�าหน่ายและการตลาด 

เพือ่ให้มกีารรวมกลุม่ของกองทนุทีค่วามเข้มแขง็	ซึง่ในปัจจบุนั

มเีพยีงบางกลุม่หรอืบางหน่วยงานทีม่กีารรวมกลุม่เพ่ือพัฒนา 

และบริหารจัดการโครงการต่างๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งแต่ละโครงการอาจยังไม่เข้มแข็งเพราะมีปัจจัยหลาย

ประการ	เช่น	งบประมาณ,	วัตถุดิบในการผลิต,	สถานที่จัด

จ�าหน่ายหรือตัวสินค้าซึ่งไม่เป็นที่ต ้องการของตลาด	

นอกจากนีก้ารรวมกลุม่จะต้องเป็นโดยธรรมชาตปิราศจาก

การบังคับตามนโยบายของภาครัฐ	 ภาครัฐควรมีหน้าที่ 

ให้ค�าปรึกษา	 ชี้ช่องทางโอกาสและด้วยเป็นพี่เลี้ยงและ 

คอยแก้ไขปัญหาควบคู่กัน

 ๒) การตลาดไม่ควรผ่านคนกลาง	 การรวม 

กลุม่กนัเพือ่แก้ปัญหาการตลาด	จะท�าให้สนิค้าทีผ่ลติออกมา 

มีความสม�่าเสมอ	 ตรงตามความต้องการของตลาด	 

ลดต้นทนุการผลติ	โดยผ่านคนกลางให้น้อยลงจะช่วยสร้าง

ความมั่นคงและความยั่งยืนได้มากขึ้น	

 ๓) การผลติตามความต้องการของตลาด	ในปัจจบัุน

การผลติต่างๆ	มกัผลติตามใจฉนั	ไม่ได้พจิารณา	ความต้องการ

ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ดังนั้น	 จึงควร

พิจารณาว่าตลาดต้องการสินค้าอะไร	 ผลิตไปตามนั้น	 

โดยเฉพาะสนิค้าเฉพาะถิน่ทีผ่ลติทีอ่ืน่ไม่ได้	หรอืได้แต่ไม่อร่อย 

เช่น	ผลไม้	มะพร้าวน�า้หอม	เป็นต้น	มตีลาดรองรับแน่นอน	

ซึ่งปัจจุบันผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด	 

หากเกษตรกรศึกษา	 และวิเคราะห์ตลาดได้อย่างถูกต้อง	 

ไม่ปลูกหรอืผลิตสินค้าตามกัน	ก็จะท�าให้เกษตรกรขายสนิค้า

ได้ในราคาสูง	ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรก็จะดีขึ้น

 ๔) การสร้างพลงัความร่วมมอืและอำานาจการต่อรอง 

ชุมชนสามารถท�าได้เพราะแต่ละหมู ่บ ้าน	 มีกองทุน 

ทีเ่ป็นเงนิอยู่	เช่น	กองเงนิล้าน	กองทนุแก้ไขปัญหาความยากจน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 กองทุนออมทรัพย์	 กองทุน

สวสัดิการชมุชน	กองทนุเหล่านีถ้่ารวมกนัได้จะมเีงนิอยูเ่ป็น

หมูบ้่านมากพอสมควร	ส่วนกลุม่องค์กรนีส้�าคญัต้องจบัมือ

กนัให้ได้	เพือ่สร้างพลงัความร่วมมอืและอ�านาจการต่อรอง

ในทางขายผลิตภัณฑ์	หรือสินค้าเกษตรในชุมชน	

 ๕) การเสรมิสร้างองค์ความรู	้เนือ่งจากคนในชมุชน

ยงัขาดความรู้และประสบการณ์	โดยเฉพาะเร่ืองการแปรรปู 

การจ�าหน่าย	การผลิต	การตลาดชุมชน	ด้วยการสนับสนุน

จากหน่วยงานท่ีหลากหลายน�าไปสู่ระบบชุมชนเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน	 ควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด 

การแปรรูป	และการจัดจ�าหน่าย	ให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อยกระดับ

หมู่บ้าน/ชุมชนให้มองเห็นโอกาสในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น

โดยผ่านขบวนการเรียนรู้

 ๖) การมีผู้นำาองค์กรที่ดี และสมาชิกมีความตื่น

ตัวในการพึ่งพาตนเอง	 หมู่บ้าน/ชุมชน	 ที่มีการรวมกลุ่ม

จัดต้ังเป็นกองทุนบริหารจัดการโดยชุมชนเองท�าให้คน 
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ในชุมชนมีงานท�าและคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ 

ให้กบัตนเองและครอบครวั	และควรสนบัสนนุให้มกีลุม่ต่างๆ 

ในชมุชนต�าบลละ	๑	กลุม่เป็นอย่างน้อย	โดยให้งบประมาณ

แล้วตดิตามให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	สมาชกิ	เพราะทกุวนันี้

กลุ่มกองทุนมักจะสลายหรือยุบหายไป

 ๗) รูปแบบการพัฒนาชุมนระดับฐานรากอย่าง

เด่นชัด	ปัจจุบันองค์กรชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองภายใต้

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีไว้อย่าง

เด่นชดั	โดยมีการท�างานคูก่บัสภาองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ 

โดยสภาทั้งสองท�างานในลักษณะรางรถไฟซ้ายและขวา

สภาองค์กรชุมชนต�าบลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ	

วางแผน/โครงการเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นน�าสู่ข้อบัญญัติของสภาฯ	 เพื่อจัดสรรงบประมาณ

ในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ได้ตรงกับเป้าประสงค์ของชุมชน 

และชุมชนภายในต�าบลได้น�าไปบริหารจัดการให้บรรลุ 

เป้าประสงค์	 ทั้งนี้ภายใต้การประเมินผลของท้องถิ่น	 

ดังนัน้	กิจกรรมการแปรรปู	การจ�าหน่วย	และการตลาด	ชมุชน

จะคดิเองได้	ทัง้น้ีต้องมข้ีอเสนอแนะ	การส่งเสรมิ	การสนบัสนนุ

และการต่อยอดของภาคภีาครฐั	งานพฒันาชมุชนจงึจะเกดิ

ประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ	 นอกจากนี้กลุ ่มต้องมี

คณุธรรมจรยิธรรมหรอืการตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล

จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม

การดำาเนนิการด้านคณุธรรมจรยิธรรมของหมูบ้่าน/ชุมชน

 ๑) ดำ า เนินการอย ่างโปร ่ งใส ไม ่ลำ า เอียง  

ผูท้ีด่�าเนนิการต้องมคีณุธรรมและจรยิธรรมอย่างมากในการ

จดัการกองทนุนั้นส่วนมากจะท�าดี	อย่ายดึหลกัการบรกิาร

เฉพาะเครอืญาติ	แม้จะผดิจะโกงกนักไ็ม่จดัการกนั	ปล่อยให้

เรือ้รงัอยูเ่ช่นนัน้	จะก่อให้เกดิปัญหา	ต้องยดึความเสมอภาค

ในการช่วยเหลอืผูย้ากไร้หรอืผูด้้อยโอกาส	โดยมกีารบรหิาร

ผ่านกองทุนของหมู่บ้านและชุนชน	 ส่วนราชการ	 ท้องถ่ิน

ควรได้มกีารแนะน�าให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	สม�า่เสมอ	ต่อเนือ่ง

 ๒) ควรส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านรักกัน ดูแลกัน 

ช ่วยเหลือกัน และให้มีจิตใจเอื้ออาทรแบบไทยๆ  

การปฏิบัติที่เกิดขึ้นมักเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติและ

จติส�านกึของคนในชมุชนเท่านัน้	ควรใช้การอบรมกล่อมเกลา 

ใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วยกล่อมเกลา	 หากท�าบ่อยๆ	 อย่าง

ต่อเนื่องก็น่าเชื่อว่าจะท�าให้สังคมมีความน่าอยู่ขึ้น	 ปัญหา

ต่างๆ	ก็จะลดลงไปหมดไป	

 ๓) ยึดหลักเกณฑ์และกฎกติกาที่ชัดเจน	โดยการ

บรหิารจดัการชมุชนต้องมี	กฎ	ระเบยีบ	กติกา	อย่างชดัเจน

ตรวจสอบได้	และต้องสร้างความเป็นเจ้าของชมุชนร่วมกัน	

มีระบบช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน	 เช่น	สวัสดิการชุมชน	

การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 และ 

ต้องรักษาวิถีวัฒนธรรมความเป็นชุมชนดั้งเดิมควบคู ่ 

กันไปด้วย

 ๔) การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	 หมู่บ้าน/

ชุมชนควรมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก 

ค�าสอนของพระพทุธศาสนาอย่างต่อเน่ือง	และมกีารตดิตาม

ประมวลผลในรูปแบบคณะกรรมการกองทุน	 เกิดการ 

ตรวจสอบทีเ่ป็นกลางและเทีย่งธรรม	และเป็นไปโดยเปิดเผย

การจัดการต้องเป็นระบบ	สามารถทีจ่ะตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

 ๕) หมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำาเนินการตามหลัก

ความมีคุณธรรมและจริยธรรม	เช่น

	 	 (๑)		 การแบ่งปันทรัพยากรการผลิต	 เช่น	 

วถีิชวีติวฒันธรรมของคนในชมุชนภาคอสีานยงัคงมวีถิชีวีติ

แบบเดิมอยู่	 เมื่อผลิตผักผลไม้เหลือกินจะแบ่งปันให้กับ

เครือญาติเพื่อนบ้าน	และแบ่งปันในงานบุญประเพณี

	 	 (๒)		 ความโปร่งใสในการบรหิารจดัการกองทนุ	

คือ	 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน

แล้วก�าหนดกลไกการตรวจสอบรายงานในชุมชนเอง	 

แล้วรายงานที่ประชุมทราบ

	 	 (๓)		 กิจกรรมช่วยเหลือคนท่ีด ้อยโอกาส 

ในชุมชนหมู่บ้าน	 คือ	 เมื่อกิจกรรมกลุ่มมีผลผลิตมีรายได้	



116  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุม่จะรวมตวักนัจดักจิกรรมบรกิารสาธารณะ	ช่วยเหลอืเกือ้กลู

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนกันเองทุกต�าบล	 มีภาคีเครือข่าย

พัฒนาภาคประชาสังคมเข้าร่วมให้การสนับสนุน

 ๖) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำา	 เป็นเรื่องที่

ปัจเจกชนคิดและปฏิบัติหากชุมชนใดได้ผู้น�าที่ดีไม่ฉ้อฉล	

ชุมชนก็จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีผลก�าไรสู ่องค์กร 

ของตน	 เพราะหากท้องถิ่นช่วยเป็นพี่เลี้ยงมีอ�าเภอก�ากับ

ดูแล	 จังหวัดให้ก�าลังใจผู้ปฏิบัติ	 ปัญหาคงมีน้อยลงเอง 

โดยอัตโนมัต ิ

การดำาเนินการเรื่องความอยู่รอด พอเพียง อย่างยั่งยืน

 ๑) ควรเสริมสร้างให้หมู่บ้าน/ชุมชนอยู่อย่าง 

พอเพียงตามศักยภาพและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติ	 

โดยยึดหลักพอประมาณ	มีเหตุผล	รู้จักพอ	และมีคุณธรรม	

และมกีารแข่งขนัอย่างโปร่งใสสามารถรวมกลุม่กนัอย่างเหนยีวแน่น 

ชุมชนต้องรู้จักศักยภาพของชุมชน	 มีการจัดการชุมชน 

อย่างเป็นระบบ	 และสร้างกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกัน	 

เพือ่ให้สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้

กระแสโลกาภวิตัน์	ตลอดจนความเปลีย่นแปลงต่างๆ	ของโลก

 ๒) หมูบ้่าน/ชมุชนควรยดึหลกั“ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน” 

โดยรัฐควรให้ความเป็นธรรมในการเข้าถึงข่าวสาร	องค์ความรู้ 

โอกาสในทกุด้านอย่างเท่าเทยีมกันในทกุพืน้ที	่โดยสนบัสนนุ

ให้มวีนิยั	ขยนั	อดทน	อดออม	และช่วยเหลอืสงัคมอย่างสม�า่เสมอ

 ๓) ควรมุ่งเน้นพื้นฐานการเกษตรโดยเฉพาะ 

การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง	 โดยก่อน	 

มีการช่วยคิดช่วยท�าในการเข้าชุมชน	 ควรสอบถามชุมชน

ชาวบ้านก่อน	และมกีารผลกัดนัการมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน

ในชุมชนให้ได้มากที่สุด	

 ๔) ควรมีการรวมกลุ ่มที่เป็นระบบ เข้มแข็ง  

มกีารบรหิารงานทีโ่ปร่งใส	เป็นการมส่ีวนร่วมทีใ่ช้แผนงาน

โครงการเป็นเครื่องมือ	 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการได้รับ 

การฝึกอบรมศกึษาดงูาน	ลงมอืปฏบิตัเิพือ่เรยีนรูโ้อกาสและ

อุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

 ๕) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยน�าหลักการของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้และต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 ๖) มแีนวทางการดำาเนนิงานของหมูบ้่าน/ชมุชน

ที่เป็นรูปธรรม	เช่น

	 	 (๑)	มีวัฒนธรรมการช ่วยเหลือเกื้อกูลกัน	

วัฒนธรรมการแบ่งปันในระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้าน

ในชุมชนเดียวกันหรือระหว่างชุมชน	 การร่วมกันพบปะ 

แลกเปลี่ยนการท�างานในช่วงงานบุญต่าง	ๆ	ของคนอีสาน	

เป็นต้น	จะเป็นแนวทางการอยู่รอด	ที่พอเพียง	อย่างยั่งยืน

	 	 (๒)	การสร้างระบบการรวมกลุ่มและบริหาร

จัดการกลุ่ม	จะน�าไปสู่ระบบชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน	

	 	 (๓)	นโยบายสาธารณะ	จะต้องให้การสนบัสนนุ

องค์กรในชมุชน	ในการขับเคล่ือนกลุ่มองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	

ตลอดจนช ่ วย เหลื อ ในการก� าหนดกระบวนการ 

ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงอาชีพและยกระดับคุณภาพ 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ๗) มีกระทรวงเจ้าภาพที่ชัดเจนในการให้การ

สนับสนุนการดำาเนินงาน	คือ	กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก	 โดยมีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ให้ค�าแนะน�า	 ซึ่งช่วยท�าให้หมู่บ้าน

สามารถจดัการได้เองโดยมผีูร้บัซือ้	รบัไปจ�าหน่ายอย่างเป็น

ระบบและยัง่ยนื	ทัง้นีจ้งัหวดัต้องให้ขวญัก�าลงัใจเป็นรางวลั	

ทั้งตัวเงินและสิ่งของเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนทุกปี

 ๘) รัฐจึงควรให้ความช่วยเหลือในเร่ืองแหล่ง 

เงินทุน เพราะในปัจจุบันชุมชนต่างๆ	มักขาดโอกาสเข้าถึง

แหล่งงบประมาณ	 รัฐจึงควรให้ความช่วยเหลือในเรื่อง 

แหล่งเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
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บทบาทของประชาชนและชุมชนในการสนับสนุน 

การดำาเนินงาน

 ๑) ประชาชนในชมุชนควรนำาแนวพระราชดำารแิละ

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหัวใจหลกัของการดำาเนนิชวีติ 

โดยน�าหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ

พระราชทานมาเป็นสจัธรรมของการด�าเนนิชวีติ	เพราะหาก

ประชาชนและชุมชนใดได้น้อมน�าไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์	

โดยเฉพาะการพัฒนาให้คนด�ารงชีพอยู ่แบบพอเพียง 

ซึ่งในปัจจุบันหลายหมู ่บ ้านหรือหลายชุมชนพยายาม 

สอดแทรกหลักคิดหรือแนวคิดเหล ่านี้ ให ้ประชาชน 

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	

  ๒) ประชาชนควรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆใน

โครงการฯ ที่รัฐได้ดำาเนินการอย่างเหมาะสม	เช่น	มีส่วน

ในการน�าผลผลิตต่างๆ	 มาจ�าหน่ายร่วมกัน	 ซึ่งจะช่วยให้

ภาครฐัได้เหน็การพฒันาของประชาชนว่ามกีารเปล่ียนแปลง

อย่างไร	และควรเสรมิ	เพ่ิมเติม	ต่อยอดอย่างไร	ทัง้นี	้ประชาชน

มคีวามต้องการผูน้�า	เพราะหากมผีูน้�าจะเดนิหน้าได้เร็วและ

มั่นคง	 ภาครัฐจึงควรสร้างผู้น�าให้หมู่บ้าน/ชุมชน	 เพื่อให ้

เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

  ๓) ชุมชนร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็ง 

พอเพียง	มีการเรียนรู้ร่วมกัน	และแก้ปัญหาต่างๆ	ร่วมกัน

เช ่น	 ป ัญหาสังคม	 ป ัญหาความยากจนหรือป ัญหา 

สิ่งแวดล้อม	 ปัญหาพอเพียงมีการเรียนรู้กันในทางปฏิบัติ

ปรับตัวอย่างต่อเนื่องอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง	 

มีความมั่นคงพอเพียง	ไม่ใช่วู่วาม

 ๔) ชุมชนได้มีการติดตามและศึกษาทำาความ

เข้าใจถงึแผนพฒันาชมุชนตามโครงการพระราชดำาริและ

โครงการเศรษฐกจิพอเพียง และให้ความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน

อย่างจริงจังและจริงใจ	 มีความเสียสละแรงกาย	 แรงคิด	 

ในการพฒันาในชุมชน	โดยอาสาเข้ามามส่ีวนร่วมในทุกขัน้ตอน

น�าแนวคิดไปลงมือปฏิบัติเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็น 

ในเชิงประจักษ์ว่าสามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้จริง

 ๕) ส่วนราชการเป็นเพียงผู้กระตุ้น ส่งเสริม 

สนบัสนนุ แต่ประชาชนคอืผู้ทีจ่ะต้องขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน

ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน	 โดยส่วนราชการมีส่วน 

ในการส่งเสริมและช่วยเหลือพัฒนาให้เกดิการพ่ึงพาตนเอง

ได้ของคนในชุมชนเป็นหลัก	 ซึ่งการพัฒนาประเทศจ�าเป็น

ต้องท�าตามล�าดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐาน	 คือ	 ควรพอมี	

พอกิน	 พอใช้	 ของประชาชน	 โดยใช้วิธีการและอุปกรณ ์

ทีป่ระหยดัแต่ถกูต้องตามหลักวชิาการ	เมือ่ได้พ้ืนฐานพร้อม

พอสมควรและปฏิบัติได ้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริม 

ตามล�าดับขั้นตอนต่อไป	

 ๖) บทบาทการสนับสนุนการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐต้องเกิดขึ้นจากความต้องการของ

ประชาชนที่จะอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนด้วยตนเอง

อย่างแท้จริง	 ต้องเป็นความต้องการร่วมที่มีการตกผลึก 

ทางความคิดร่วมกัน	 เป็นทิศทางเดียวกัน	 ส่วนราชการ 

เข้ามาเป็นเพยีงผูส้นบัสนนุ	ให้ค�าแนะน�าต่อการด�าเนนิงาน

ในมิติต่างๆ	 แนวทางที่เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมจะเป็น

แนวทางทีจ่ะเกดิกลไกขบัเคลือ่นทีท่รงพลงัด้วยตวัของมนัเอง	

ขบวนการด�าเนินงานจึงต้องเริ่มที่เป้าหมายความต้องการ	

และมีการสร้างวิธีการสู่เป้าหมาย	 ตลอดจนการประเมิน

ตรวจสอบผลการด�าเนินงาน

 ๗) ประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา

ตามแผนงานทีว่างไว้อย่างมวีนิยั และอดทน โดยมเีป้าหมาย

ของการพัฒนา คือ พัฒนาประชาชนและชุมชนให้มี

ความเป ็นอยู ่และคุณภาพชีวิตที่ ดี ข้ึน 	 ประชาชน 

เมือ่มคีวามเป็นอยูด่แีล้วจะเกดิความต้องการจะเหน็สภาพ

แวดล้อมที่ดีเกิดในชุมชนและสังคม	 และพร้อมที่จะให ้

ความร่วมมอืกบัทางราชการ	ภาคเศรษฐกจิเป็นปัจจยัภายนอก 

คอยก�ากับ	 ดูแลติดตาม	 ครบวงจร	 ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนท่ีให้เกิดปัจจัยการบริการครบถ้วน	 ผลผลิต	

ผลลัพธ์	 ผลให้เร็วจะเกิดขึ้น	 ครบถ้วนภายในชุมชนพื้นที่

ต�าบลเอง	เป็นระบบชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
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 ๘) คณะทำางานต ้องมีผู ้แทนที่ เป ็นแกนนำา 

ของประชาชนเป็นแนวร่วม	 เพราะจะเป็นผู้ให้ข้อมูล	 

ให้ข้อเสนอแนะ	รวมถงึแนวทางการพฒันาตามความต้องการ

ของประชาชน	 หากหน่วยงานราชการสามารถน�าทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสามห่วง

และภายใต้สองเงื่อนไขอย่างจริงจังแล้วสังเคราะห์ออกมา

เป็นประเด็นการพัฒนา	 โดยมอบหมายสภาองค์กรชุมชน

และสภาท้องถิ่นรับผิดชอบ	 โดยส่วนภูมิภาคคอยประคับ

ประคองดูแลอย่างใกล้ชิด	 การพัฒนาชุมชนย่อมเป็น 

รูปธรรม	เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/อุปสรรคการดำาเนินงานโครงการฯ
 ๑) ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้นำาในชุมชน	 เช่น	

ผู ้ใหญ่บ้าน	 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อสม.	 

กลุม่พฒันาในหมูบ้่าน	ต้องให้ความส�าคญัต่อการมส่ีวนร่วม

ในการด�าเนินงานและแก้ไขปรับปรุงการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	

  ๒) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัยของ

สังคม	 เมื่อสังคมไทยเข้าสู่กระบวนการพัฒนาไปสู่ความ 

ทันสมัยเริ่มจากประเทศมหาอ�านาจใช้อ�านาจรูปแบบ 

มาครอบง�า	การก�าหนดวาทกรรมฯ	เพือ่สร้างความหมายต่าง	ๆ 	

จึงมักจะตรงกันข้ามกับค�าว ่า	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 

ดังนั้น	ภาครัฐจึงต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน

  ๓) ปัญหาความทั่วถึงและความครอบคลุม 

ของโครงการ	เช่น	การน�าเสนอโครงการมน้ีอยเกนิไป	โครงการ

ที่ ด� า เนิ นการบางพื้ นที่ อยู ่ ไ กลประชาชนที่ สน ใจ	 

บางโครงการจึงไม่สามารถน�าผลหรือประโยชน์ของ	 

การด�าเนินโครงการไปใช้ได้อย่างแท้จริง	 นอกจากนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ	 ดังนั้น	

การขับเคลื่อนโครงการจึงควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

อย่างแท้จริงทั้งก�าลังความคิดและก�าลังกาย

  ๔) ป ัญหาการติดตามประเมินผลโครงการ  

โดยในแต่ละกจิกรรมควรมรีะบบรายงานให้หน่วยงานในสังกัด

ร่วมรับผิดชอบเป็นระยะ	ๆ	และควรมีการประชาสัมพันธ์

ให้กับสังคมได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง

  ๕) การขาดช ่องทางการประสานงานและ 

ขาดความต่อเนื่องในการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคส่วนอื่น	ๆ	

  ๖) ประชาชนและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ

ในโครงการพระราชดำาริและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้	 ส่งผลให้ชุมชนและประชาชน 

บางแห่งอาจมิได้น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

อย่างเข้าใจ	ท�าให้ประสบความส�าเร็จเพียงบางแห่งเท่านั้น	

นอกจากนี้อาจเกิดจากการขาดความอดทนความเชื่อถือ

ของชาวบ้านในชนบท	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ควรเริ่ม 

จากการสร้างความเชื่อถือและลงมือท�าเพื่อให้ประชาชน 

ในท้องถิน่เหน็แบบอย่างและภาครฐัต้องลงไปเป็นทีป่รกึษา	

และเป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	

  ๗) การดำาเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง  

โดยอาจไม่ได้รบัการสนบัสนนุอย่างจรงิจงั	และ	ขาดแคลน

แหล่งเงินทุน

  ๘) จังหวัดยังขาดความตระหนักถึงความสำาคัญ

ของโครงการ	 โดยอาจถือเป็นงานรองไม่ใช่งานหลัก	 

ดงันัน้	การท�างานในพืน้ทีจ่งึเป็นการบรหิารโครงการในแนวดิง่	 

ในลักษณะต่างคนต่างท�าขาดการบูรณาการ	 การท�างาน

ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะการดำาเนินงาน

 ๑) ควรมีการมอบหมายภารกิจที่ เ ก่ียวข้อง 

ให้ประชาชน/ชุมชนดำาเนินการตามความเหมาะสม 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และกระบวนการคิด 

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยที่ผ่านมาส่วนราชการ 

มักจะเป็นผู้น�าการด�าเนินการ	 การมอบหมายให้ชุมชน

ด�าเนินการเองมีน้อยมาก	 ท�าให้ชุมชนขาดความเข้าใจ 

ในการพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา	 ขาดการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการทีจ่ะเอาชนะปัญหาและอปุสรรคทีม่อียูด้่วย
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ตนเอง	 นอกจากนี้การก�ากับและสนับสนุนในช่วงแรกๆ	 

มีความจ�าเป็นท่ีต้องเสนอองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้เรียนรู้

กับสถานการที่เป็นจริง	 ดังน้ัน	 จึงควรกระตุ้นให้ชุมชน 

มีความรู ้สึกถึงความเป็นเจ้าของและสร้างนิสัยสู ้กับ 

ความท้าทายใหม่	ๆ	อยู่เสมอ

 ๒) ควรมีการศึกษาดูงานอย่างเป็นรูปธรรม  

เสริมสร้างความร่วมมือ	 ส่งเสริมเชิดชูประชาชน/ชุมชน	

และควรท�าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง

ประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	อยู่เสมอ

 ๓) ควรมีการจัดสรรประโยชน์เพ่ือประชาชน/

ชมุชนโดยตรง	โดยหากมปีระโยชน์ของโครงการ	ทีจ่ะต้อง

มีการจัดสรรให้แก่ประชาชน	 ทางราชการควรจัดสรร 

ผลประโยชน์ให้ประชาชนโดยตรง	โดยไม่ผ่านคนกลาง

  ๔) ควรมกีารประสานการปฏบิตัอิย่างครบวงจร

และครอบคลมุผูเ้กีย่วข้องทัง้หมด	เพราะทีผ่่านมายงัขาด

ความร่วมมือ	 การประสานงานหรือบูรณาการที่แท้จริง 

อย่างเป็นระบบครบวงจร	 รวมถึงประชาชนบางส่วนยังขาด

ความกระตอืรอืร้นทีจ่ะเข้าร่วมโครงการอย่างจรงิจัง	จงึเหน็ควร

ให้การสนับสนุนประชาชน	 กลุ่มองค์กรประชาชน	 และ

ก�ากบัดแูล	ตดิตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	อย่างเป็นรปูธรรม

  ๕) ความเชื่อมั่นในระบบราชการถือเป็นโอกาส

ในการพัฒนา	 เพราะนิสัยที่เด่นชัดอย่างหนึ่งของคนไทย

ส่วนมากจะเชื่อระบบราชการและเชื่อนโยบายของภาครัฐ	

จะมีความเห็นต่างเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

 ๖) ควรเสริมสร้างนิสัยความอดทนในสังคมไทย 

เพราะนสิยั	“ชอบง่ายหน่ายเรว็”	ของคนไทยเป็นอปุสรรค

ในการสร้างงาน	 สร้างองค์กร	 จึงควรมีคณะท�างานเชิง

วิชาการของภาคีความร่วมมือเข้ามาคอยดูแล	 ช่วยเหลือ

อย่างต่อเน่ืองเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรและ

เป็นการฝึกฝนนิสัยคนไทยใหม่

 ๗) นโยบายการพฒันาจงัหวดัต้องสอดคล้องกบั

อำาเภอและท้องถิ่น	 ความสอดคล้องจะช่วยให้เห็นความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและชุมชน	 นอกจากนี้

องค์กรจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและ 

มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

 ๘) ส่วนราชการควรลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและ

กำาลงัใจ	โดยส่วนราชการต้องร่วมทกุข์ร่วมสุขกบัประชาชน	

(นอนกลางดนิกนิกลางทรายกบัประชาชน)	ซึง่จะสือ่ให้เหน็

ว่ารฐัยงัให้ความสนใจ	มคีวามต้องการช่วยเหลือให้ประชาชน

อยู่ดีกินดีต่อไป

 ๙) หน่วยงานภาครัฐควรถ่ายทอดองค์ความรู้

และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงสู่พื้นที่อย่างเป็นปัจจุบัน 

เพื่อสร้างความชัดเจน	 และควรมีการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	

 ๑๐) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ

และเหมาะสมกับโครงการ	 เพื่อให้มีการศึกษาพื้นที่	 และ

ประยุกต์ระบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และ 

ภูมิสังคมของชุมชนนั้น	ๆ	

- การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำารงธรรม
ความเป็นมา

	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิได้มปีระกาศฉบับที่	

๙๖/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	จัดตั้ง

ศนูย์ด�ารงธรรม	โดยให้จงัหวดัทกุจงัหวดัจดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัดขึ้น	 มีภารกิจ	 ตามประกาศคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ	 กล่าวคือ	 เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องทกุข์	ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร	ให้ค�าปรกึษารบัเรือ่งปัญหา

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน	และท�าหน้าที่

เป็นศนูย์บรกิารร่วมตามมาตรา	๓๒	แห่งพระราชกฤษฎกีา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี

พ.ศ.๒๕๔๖	 โดยจัดตั้งขึ้น	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดหรือ 

สถานท่ีอืน่	ตามทีเ่หน็สมควร	โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

และให้กระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลการบริหารของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมและการบริหารงานจังหวัดให้ด�าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนได้รับความพึงพอใจและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	



120  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงสร้างและระบบงาน

 โครงสร้าง/บุคลากร/สถานที่ 

 ๑. การจัดโครงสร้างการบริหาร

  จังหวดัได้มกีารจดัโครงสร้างและหน้าทีภ่ายใน

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ ่มงาน/ฝ่ายเพื่อ 

มอบหมายการปฏิบัติงานแต่ละส่วนงาน	 และด�าเนินงาน

ตามภารกิจงานของศูนย์ด�ารงธรรม	โดยแต่ละกลุ่มงานจะ

ด�าเนินงานตามภารกิจ	๗	ภารกิจ	ได้แก่	

	 	 ๑)	 งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	

	 		 ๒)	 งานบริการเบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียว	 (One	

Stop	Service)	

	 		 ๓)	 งานบริการข้อมูลข่าวสาร	

	 		 ๔)	 งานบรกิารรบัเรือ่ง	-	ส่งต่อ	(Service	Link)	

	 		 ๕)	 งานบรกิารให้ค�าปรกึษา	รบัข้อคดิเหน็เสนอแนะ	

	 		 ๖)	 งานที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

	 		 ๗)	 การจดัชุดปฏิบัตกิารเคลือ่นท่ีเรว็	(Mobile	

service)	

	 	 และภารกิจอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	ฯลฯ	เช่น	

การรับลงทะเบียน	SME,	SEZ

 ๒. การจัดบุคลากร

  ๑) การสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานประจำา

ศูนย์ดำารงธรรม

  	 	 	 (๑)	 ผูว่้าราชการจังหวดัใช้อ�านาจตามประกาศ 

คสช.	ฉบับที่	๙๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	

และ	พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๒	

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

มาเป็นหลกัในการสรรหาบคุลากรมาปฏบิตังิานในส�านกังาน

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	

	 		 	 	 (๒)	จังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ด�ารงธรรม

ในหลาย ลักษณะ 	 ได ้ แก ่ 	 ผู ้ ว ่ า ร าชการจั งหวั ด	 

รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 หัวหน ้าส�านักงานจังหวัด	 

ทั้งนี้	 ภารกิจหลักประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดโดยรวม	

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีการตัดขาดจากภารกิจเดิมของ 

ส่วนราชการต้นสังกัดและได้มีการแต่งต้ังข้าราชการจาก

หลายส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่และ

ยังคงรับผิดชอบหน้าที่ตามภารกิจปกติของต้นสังกัด 

โดยมีภารกิจศูนย์ด�ารงธรรมเป็นภารกิจที่เพิ่มเติมจนกว่า

ศูนย์ด�ารงธรรมจะมีโครงสร้างอัตราก�าลังและมีการแบ่ง

ภารกิจที่ชัดเจนต่อไป	

		 	 	 	 (๓)		การจัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ�า 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	จ�าแนกได้ดังนี้

	 	 		 	 	 -	 ข้าราชการประจ�า	 เช่น	 หัวหน้า 

กลุ่มงานอ�านวยการ	 นิติกร	 ของส�านักงานจังหวัด	 และ

ข้าราชการจากส่วนราชการอื่น	 เช่น	 ประกันสังคมจังหวัด	

ส�านักงานขนส่งจังหวัด	บริษัท	TOT	จ�ากัด	เป็นต้น

	 		 	 	 	 -		ลูกจ้างประจ�า	

	 	 		 	 	 -		ลูกจ้าง	สคบ.

	 	 		 	 	 -	 ลู กจ ้ า งที่ ไ ด ้ รั บการสนับสนุน 

งบประมาณจากส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

และติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนฯ	 ของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 และ 

งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      -  ลูกจ้างที่ส่วนราชการอื่นสนับสนุน

ให้มาปฏิบัติงาน	 เช่น	 จังหวัดขอนแก่นมีพนักงานราชการ

จากส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	 ๗	 มาปฏิบัติงาน	 

โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์	 

ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ	 หรือ 

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ	์และจงัหวดัอตุรดติถ์ได้มอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่ทหาร	 ๒	 นาย	 มาประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดอุตรดิตถ์โดยขาดจากต้นสังกัด	เป็นต้น
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  ๒) ด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำารง

ธรรมจังหวัด	 ศูนย์ด�ารงธรรมมีแนวทางในการพัฒนา

บคุลากรทีย่งัขาดทกัษะและความช�านาญในการให้บริการ	

และงานตามภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรม	ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)		การหมนุเวยีนงานเพือ่ก่อให้เกดิทกัษะ

การท�างานหลายด้าน	

	 	 	 	 (๒)	การประชมุเพือ่หาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน	

	 	 	 	 (๓)	การเข้ารับการอบรมจากส่วนกลาง	

	 	 	 	 (๔)	การจดัประชุมสมัมนาและฝึกอบรมเพือ่

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

	 	 	 	 (๕)	 การจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานศูนย์ 

ด�ารงธรรม	ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานเพือ่ศกึษาโครงสร้าง

การบรหิารงาน	ข้ันตอนการรบัเรือ่งร้องเรยีน	การให้บรกิาร	

และการด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ในขั้นตอนการด�าเนินงานในระบบ

	 	 	 	 (๖)	การศกึษาจากเรือ่งเดมิท่ีได้รบัการแก้ไข

และประสบความส�าเร็จเพื่อเป็นตัวอย่าง

  ๓) ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถให้อยู่กับศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด	 จังหวัด 

ได ้ให ้ความส�าคัญกับเจ ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ�า 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดโดยการสร้างขวัญก�าลังใจใน 

การปฏบัิตงิาน	พจิารณาบ�าเหนจ็ความชอบ	และโควตาพเิศษ

ให้เป็นกรณีพิเศษ	 ปรับเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ตาม 

ความเหมาะสมกับเศรษฐกิจ	 และเป็นไปตามแนวทางที่

กระทรวงมหาดไทยก�าหนด

  ๔) ด้านการใช้ประโยชน์บุคลากร

	 	 	 	 บางจังหวัดได้ปฏิบัตภิารกจิหลกัทีร่บัผิดชอบ

ในหน่วยงานและงานศูนย์ด�ารงธรรมควบคู ่กัน	 และ 

มีงานอ่ืน	ๆ 	เช่น	งานรฐัพธิี	และราชพธิี	เลขานกุารผูบ้รหิาร	

แต่จงัหวดัส่วนใหญ่	ไม่มกีารมอบหมายภารกจิให้เจ้าหน้าที่

ศูนย์ด�ารงธรรมไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแต่อย่างใด	 เนื่องจาก

ปริมาณงานภายในศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดมีจ�านวน 

ปริมาณมาก	 และยังมีงานของกลุ่มงานอ�านวยการของ

ส�านักงานจังหวัด	จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอื่นได้

 ๓. สถานที่

  ๑)	 จั งหวัดมีการก� าหนดสถานที่ ตั้ งของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 ที่ศาลากลางจังหวัด	 และตั้งอยู	่ 

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอทุกอ�าเภอ

	 	 ๒)	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดโดยรวมตั้งอยู ่ที่	 

ชั้น	 ๑	 ศาลากลางจังหวัด	 แต่มีบางจังหวัดดังต่อไปนี้ที่ตั้ง 

อยู่ชั้นอื่น	ๆ	อาทิ	ตาก	(ชั้น	๔),	นครศรีธรรมราช	(ชั้น	๒),	

นราธิวาส	 (ชั้น	 ๓),	 ประจวบคีรีขันธ์	 (ชั้น	 ๒)	 โดยอยู่ระหว่าง

ปรับปรุงส�านักงาน	ชั้น	๑	เพื่อตั้งเป็น	ศดธ.,	แพร่	(ชั้น	๒),	

แม่ฮ่องสอน	 (ชั้น	๒),	 ยโสธร	 (ชั้น	๒),	 ร้อยเอ็ด	 (ชั้น	๒),	

ราชบุรี	(ชั้น	๒)	เนื่องจากชั้น	๑	ไม่เอื้ออ�านวยในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ	 ประกอบกับศาลากลางจังหวัดมีสภาพเก่า	 และ

อ�านาจเจริญ	(ชั้น	๔)	โดยจังหวัดที่มีศูนย์ด�ารงธรรมอยู่ชั้น

อื่น	ๆ	ในรอบผลการด�าเนินงานระยะแรก	(๑๘	กรกฎาคม	

–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)	ได้ด�าเนินการย้ายศูนย์ด�ารงธรรม

มาตั้งอยู่ที่	ชั้น	๑	ในรอบผลความก้าวหน้าการด�าเนินงาน	

(๑	ตุลาคม	๒๕๕๗	–	มถินุายน	๒๕๕๘)	เป็นทีเ่รียบร้อย	เพือ่

อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	 ท้ังนี้ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวดัมกุดาหารมขีนาดพ้ืนทีใ่นการให้บริการมากทีส่ดุ	คือ	

๓๘๑	 ตารางเมตร	 และมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ  ์

อย่างต่อเนื่อง	และมีการรักษาความปลอดภัย	

	 	 	 ๓)	 ศูนย์บริการร่วม/เบ็ดเสร็จ	 ตั้งอยู ่ที่ 

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	ทีท่�าการปกครองจงัหวดั	ศาลากลาง

จังหวัด	ที่ว่าการอ�าเภอ	ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่	

และพืน้ทีแ่หล่งชมุชน	เช่น	ตลาดสดเทศบาล	ห้างสรรพสนิค้า 

ในการรบัเรือ่งราวร้องเรยีน/ร้องทกุข์	และแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น

ให้กบัประชาชน	เพือ่ให้ประชาชนสะดวกในการเข้ารบับรกิาร	

  	 ๔)	จงัหวัดได้มกีารจดัเตรียมพืน้ท่ีไว้รองรบัการ

ให ้บริการอื่น	 ๆ	 และให้ความรู ้ ในการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องในการให้บริการด้านการลงทุนของ	SME	

ให้กบัศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอในแต่ละพืน้ทีเ่พือ่รองรบัการขยาย
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ตัวด้านการลงทุน	SME	และเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ณ	ศูนย์ด�ารง

ธรรมจังหวัด	/อ�าเภอ	และส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

 ๔.  งบประมาณ

		 	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๘	 จ�านวน	

๑๕๕,๖๓๘,๙๐๐	บาท	จ�าแนกเป็น

		 	 ๔.๑	 เป ็นค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการบริหารงาน 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดละ	๑,๐๙๐,๗๒๐	บาท	รวมเป็นเงิน	

๘๒,๘๙๔,๗๒๐	บาท

	 		 ๔.๒		ปรบัปรงุสถานทีต่ัง้ศนูย์ด�ารงธรรมจังหวดั	

๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

		 	 ๔.๓	 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	จ�านวน	๓	

โครงการ	เป็นเงิน	๓๘,๒๘๖,๑๐๐	บาท

		 	 ๔.๔	 อบรมสัมมนาเพิ่มทักษะเจ ้าหน ้าที่ 

ศูนย์ด�ารงธรรมทั่วประเทศ	เป็นเงิน	๗,๐๓๐,๐๐๐	บาท

		 	 ๔.๕		 พฒันาระบบ	KM.	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๔.๖	 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ด�ารงธรรม

เชงิรกุถงึประชาชนระดบัหมูบ้่าน	จ�านวน	๔,๖๙๐,๐๐๐	บาท

   ๔.๗		 ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 

ศูนย์ด�ารงธรรม	ส่วนกลาง	จ�านวน	๑๐,๗๓๘,๐๓๐	บาท

		 ซึ่งจังหวัดต่างๆได้ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ	ดังนี้

	 	 ๑.	 ได ้รับงบประมาณจากส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	โดยใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์	ทีก่ระทรวง

วางไว้และด�าเนินการใช้จ่ายตามรายการที่กระทรวง

มหาดไทยก�าหนดงบจากสถาบันด�ารงราชานุภาพ	 สป.	 

และงบประมาณส�านักงานจังหวัด

	 	 ๒.	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 มีหลักเกณฑ์ใน 

การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตามที่กระทรวงวางไว้	 ซึ่งงบประมาณจัดสรรเพียงพอเกิด

ผลผลติมีประสทิธภิาพและมกีารบรหิารจดัการงบประมาณ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ	 เพื่อจ้างบุคลากร	 

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ส�านกังาน	ได้แก่	จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร	เช่าบริการอนิเทอร์เนต็	วสัดอุปุกรณ์

ส�านักงาน	 ท�าให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 ๕. ระบบการทำางาน

  ๑. การจัดระบบและวิธีการทำางานในภารกิจ

ของศูนย์ดำารงธรรม

    ๑) ระบบการบนัทกึเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์

   	 	 (๑)	จังหวัดทุกจังหวัดได ้ด�าเนินการ 

คย์ีข้อมลูในระบบการบันทกึเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์และผลการ

ด�าเนินงานลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย	(http://www.๑๕๖๗.moi.go.th)	ทกุวนั 

ท�าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน		

	 	 	 	 		 (๒)	กรณมีเีรือ่งร้องเรยีนศนูย์ด�ารงธรรม

จะท� า บั น ทึ ก เ สนอ ผู ้ ว ่ า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด เ พื่ อ ใ ห 	้ 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

พจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน	

และด�าเนนิการ/ส่งต่อ	ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และ

ประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น	

และท�าหนังสือส่งตัวผู้ร้องไปหาเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องมารบัผูร้้องไปให้การช่วยเหลอื	และให้ค�าปรกึษา	

และด�าเนินการประสานงานผ่านทางช่องทางส่ือสังคม

ออนไลน์ตัง้กลุม่	LINE	,E-MAIL	น�าผูร้้องไปส่งยงัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง	 หรือประสานงานให้เจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานนั้น	ๆ	มารับเรื่อง/ชี้แจงแก่ผู้ร้องด้วยตนเอง

	 	 	 	 		 (๓)	 จังหวัดได้มีการติดตามและแจ้งผล

การด�า เนินงานให ้ ผู ้ ร ้องและผู ้บั งคับบัญชาทราบ	 

กรณพ้ีนก�าหนด	๗	วนัจะมีการทวงถาม	และกรณเีกนิ	๑๕	วนั 

จะแจ้งเตือนพร้อมชี้แจงเหตุผล

	 	 	 	 		 (๔)	 จังหวัดได้เสนอผลการด�าเนินงาน

ต่อผู ้ว ่าวราชการจังหวัดทุกครั้ง	 และแจ้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ด�าเนินการต่อไป	 โดยจะรายงาน 

ในระบบของศูนย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยทราบอีก

ช่องทางหนึ่ง	และแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นล�าดับ
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   ๒)  งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(One Stop Service) 

	 	 	 		 		 (๑)		จ�านวนงานบริการที่ประชาชน 

มีความประสงค์มาใช้บริการศูนย์ด�ารงธรรมมาก	 ได้แก	่ 

๑.	 การบริการรับช�าระค่าไฟฟ้า	 ๒.	 การบริการรับช�าระ

ค่าน�้าประปา	 และ	 ๓.	 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 

เช่น	 จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดตั้งใหม่	 ความซับซ้อนของ

โครงสร้างทางสังคมมีน้อย	 อีกทั้ง	 ประชากรของจังหวัด 

มีจ�านวนน้อยท�าให้การให้บริการสาธารณะที่ทางภาครัฐ 

ให้บริการกับประชาชนมีความท่ัวถึงในการให้บริการ	 เช่น	

ในเรื่องบริการขั้นพื้นฐาน	น�้าประปา	ไฟฟ้า	การคมนาคม	

การให้บริการสาธารณสุข	

     	 (๒)	จังหวัดได้จัดหน่วยงานที่ให้บริการ

และเจ้าหน้าที่ให้บริการได้แก่	 ท่ีท�าการปกครองจังหวัด	 

ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์,	 ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัด	 ให้บริการเกี่ยวกับการจัดหางานและจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าว,	ส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั	ให้บรกิาร

ด้านงานประกนัสงัคม,	ส�านกังานสรรพากรพืน้ที	่ให้บรกิาร

ช�าระภาษีอากร,	 เจ้าหน้าที่จาก	 บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด	 

ให้บริการจ่ายค่าโทรศัพท์,	ขนส่งจังหวัด	ให้บริการในการ

ด�าเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ	 เป็นต้น	 มาคอย 

ให้บริการประชาชน

	 	 	 	 		 (๓)	การประสานงานต่างๆ	ซึง่หน่วยงาน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

	 	 	 	 		 (๔)	 ความหลากหลายของงานบริการ	 

มดีงันี	้งานบรกิารเบ็ดเสรจ็	ณ	จดุเดยีว	มคีวามหลากหลาย

ของงานบริการและประชาชนมีความสะดวกในการ 

เข้ารับบริการ	 อาทิ	 ศาลากลางจังหวัด,	 ห้างสรรพสินค้า 

เทสโก้	โลตสั,	บิก๊ซ,ี	ศนูย์บรกิารร่วมของหน่วยงานราชการ	

โดยจัดส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาปฏิบัติ

หน้าที่ให้บริการและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการ

แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

	 	 	 	 		 	 (๕)	 จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียน

สับเปลี่ยนในการให้บริการไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

	 	 	 	 		 	 (๖)	 การพัฒนาระบบหรือก�าหนดวัน 

มาใช้บรกิาร	จงัหวดัได้ท�าการจดบนัทกึสถติกิารให้บรกิารและ

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	

โดยการจัดท�ารูปเล่มบันทึกข้อมูลการให้บริการต่างๆ	

     ๓)  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

      		จดัให้มข้ีอมลูข่าวสารของส่วนราชการ	

/หน ่ วยงาน ในจั งหวั ด ไว ้ เ ผยแพร ่ ภารกิ จหน ้ าที	่ 

ผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมให้ประชาชน 

ได้รับทราบ	ผ่านส่ือช่องทางต่าง	ๆ 	เช่นเวบ็ไซต์	มกีารบรกิาร	

ติดต่อ	 สอบถาม	 แนะน�าประชาชน	 ในการเข้าตรวจสอบ

ข้อมูล	ณ	ส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด	ปฏิบัติร่วมกัน	

หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ของส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือ

ที่ได้รับมอบหมายจังหวัดมีการบริการข้อมูลข่าวสาร 

ตามพระราชบัญญัติข ้อมูลข ่าวสารของทางราชการ	 

พ.ศ.๒๕๔๐	 และเว็บไซต์ศูนย์ด�ารงธรรมของจังหวัด 

โดยเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ไปยังกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

      ๔)  งานบรกิารรบัเรือ่ง – ส่งต่อ (Service Link) 

   	 			 	 จังหวัดด�าเนินการจัดการบริการ 

รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์	ในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

รบัเรือ่งร้องเรยีน/แนะน�า/ให้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้ดอืดร้อนโดยตรง 

ในกรณทีีห่น่วยงานทีร่บัผดิชอบอยูห่่างไกลจากศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด	 เช่น	 ต่างอ�าเภอ	 เป็นต้น	 จังหวัดจะด�าเนินการ 

รบัร้องเรยีน/ร้องทกุข์	และประสานให้ผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อน

และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ 

ได้มาพดูคยุถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเ่ดอืดร้อน

และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด�าเนินงาน

ภายใน	๗	วัน	นับตั้งแต่ได้รับหนังสืออกจากจังหวัด
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     ๕)  งานบรกิารให้คำาปรกึษา รบัข้อคดิเหน็

เสนอแนะ

        ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดให้ค�าปรึกษารับ

เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

ในลักษณะศูนย์บริการร่วม	ตาม	ม.	๓๒	แห่ง	พรฎ.ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีดี่	พ.ศ.	๒๕๔๖ 

เมื่อได้รับเรื่องหน่วยงานจะวิเคราะห์เรื่องว่าจะส่งเรื่องให้

หน่วยงานใดแก้ปัญหา	 โดยท�าหนังสือระบุถึงรายละเอียด

ของเรื่อง	 และประเด็นท่ีต้องการให้แก้ไขปัญหาและส่งให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมก�าหนดระยะเวลาให้รายงาน

ศูนย์ด�ารงธรรม	 ซึ่งมีนิติกรเป็นผู ้ให้ค�าปรึกษาโดยจะ

สอบถามและวเิคราะห์เรือ่งจากประชาชนพร้อมเสนอแนะ

ข้อกฎหมายหรือวิธีการด�าเนินการต่าง	ๆ	ให้ผู้ร้องทราบ

      ๖)  งานทีป่ฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

   	 			 ศูนย ์ด� ารงธรรมจั งห วัดได ้ปฏิบั ติ 

ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของรัฐบาล/คสช.	 เช่น	 แต่งต้ัง

คณะท�างานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัด	 

การแก้ไขปัญหายางพาราตามที่คณะกรรมการนโยบาย 

ยางธรรมชาติ	(กนย.)	จดัตัง้ศนูย์บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านธรุกจิ 

(OSS)	

      ๗)  การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 

(Mobile Service) 

       ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมีการจัดชุด

ปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว	 โดยมีรถยนต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว	๑	ชุด	เพื่อให้บริการประชาชน

ในกรณีเร่งด่วน

 ๖. ระบบการสื่อสารภายใน 

  ๑)	 จังหวัดมีการจัดระบบการสื่อสารจาก 

ศูนย์ด�ารงธรรมไปยังผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยระบบการสื่อสารทางกลุ่ม	 LINE	 และ	 ทางเว็บไซต์ 

ศูนย์ด�ารงธรรม

	 	 ๒)	 จังหวัดมีการก�าหนดหมายเลขโทรศัพท์ 

ให้ประชาชนตดิต่อศนูย์ด�ารงธรรม	เบอร์	๑๕๖๗	และเบอร์

โทรศัพท์ศูนย์ด�ารงธรรมประจ�าจังหวัด	 ซ่ึงไม่เพียงพอ 

ต่อการให้บริการ

	 	 ๓)	จังหวัดมีการประสานงานกับบริษัท	ทีโอที	

จ�ากดั	ตดัโอนหมายเลข	๑๕๖๗	มายงัจงัหวดัเรยีบร้อยแล้ว

	 	 ๔)	 ในจังหวัดหมายเลขโทรศัพท์	 ๑๕๖๗	

สามารถใช้บรกิารได้ทกุเครอืข่าย	ได้แก่	AIS	DTAC	และ	TRUE	

MOVE	H	

 ๗. การติดตามประเมินผล

	 	 ๑)	 ระบบติดตามประเมินเพื่อติดตามผล 

การด�าเนนิงาน	หน่วยงานได้ด�าเนนิการให้ผูร้้องเรยีนสามารถ

รับผลเบื้องต้น	 ภายใน	 ๓	 –	 ๑๕	 วันและลงทางเว็บไซต ์

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วยและจัดระบบฟัง

ความคิดเห็นของส่วนราชการภาคประชาสังคมและ 

ภาคประชาชนเพื่อประเมินคุณภาพการให ้บริการ	 

การอ�านวยความเป็นธรรม	

	 	 ๒)	 ภายหลังจากการด�าเนินงาน	 จังหวัด 

จะด�าเนนิการตดิตามผลการร้องเรยีนโดยสอบถามผูร้้องเรยีน

และมีการจัดท�าแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู ้รับ

บริการเพื่อน�ามาปรับปรุงการให้บริการ

 ๘.  งานที่โดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างได้ 

(Best Practice)

  ๑) ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

     ไกล่เกลี่ยหนี้สิน

  	 	 	 ด้วยนางกองเหรียญ	เติมทรัพย์	อยู่บ้านเลขที่ 

๑๑	หมูท่ี	่๒	ต�าบลหนองไผ่	อ�าเภอเมอืงชยัภมู	ิจงัหวัดชัยภมิู	

ร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	

กรณ	ีนางฐิติพร	จุลอกัษร	อยูบ้่านเลขท่ี	๘๓	หมูท่ี่	๒	อ�าเภอ

เมืองชัยภูมิ	 จังหวัดชัยภูมิ	 ได้กู ้ยืมเงินกับผู้ร้องจ�านวน	

๓๐๐,๐๐๐	บาท	ได้ทวงถามหลายคร้ังนางฐติพิรฯ	กบ่็ายเบีย่ง

ไม่ยอมช�าระหนี้มาโดยตลอด	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	 

ได้ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาร่วมเจรจาไกล่เกลีย่

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย	ผลปรากฏว่าทั้งสอง

ฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันสรุปได้ดังนี้



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   125

		 นางฐิติพรฯ	 ได้ช�าระเงินให้กับนางกองเหรียญฯ	 จ�านวน	 ๑๘๓,๘๓๔	 บาท	 และยอดที่เหลือจะช�าระให้ครบถ้วน 
ในวันพฤหัสบดีที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	ถ้าหากนางฐิติพรฯ	ไม่ยอมช�าระเงินตาม
วันเวลาที่ส่วนราชการก�าหนดยินดีให้นางกองเหรียญฯ	ฟ้องด�าเนินคดีได้ทันที	ผู้ร้องพึงพอใจจึงขอยุติเรื่อง

	 วันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๘	ด้วย	Mr.Kieron	Berry	ร้องขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	ว่าผู้ร้อง

ได้รับงานสอนภาษาในโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษให้กับบริษัท	Global	Education	Consultants	แต่ไม่ได้รับเงินเดือน

และเงินโบนัสจึงร้องขอความเป็นธรรมศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯได้เชิญผู้แทนบริษัท	Global	Education	Consultants	

เพื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ข้อสรุปว่าบริษัท	 Global	 Education	 Consultants	

ยนิยอมจ่ายเงนิเดอืนและเงินโบนัสให้กับ	Mr.Kieron	Berry	ท่ีได้ท�าการสอนภาษาให้กบัเด็กอนบุาลศรสีะเกษครบถ้วนแล้ว

    แก้ไขปัญหาหนี้สิน

	 		 	 	 ด้วยนางวิไลพร	 มะลิทอง	 (เจ้าหน้ี)	 ร้องขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	 กรณี	 

นางปอย	น้อยทอง	(ลกูหนี)้	ทีไ่ด้กูย้มืเงนิจ�านวน	๒๒๐,๐๐๐	บาท	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึง่เจ้าหนีเ้คยฟ้องให้ลกูหนีช้�าระหนี ้

ตามกฎหมายและศาลพิพากษาให้ช�าระหนี้	 ๒๙๐,๐๐๐	 บาท	 แต่ลูกหนี้ก็ไม่ช�าระหนี้จนถึงปัจจุบันเป็นเงินจ�านวน	

๖๐๐,๐๐๐	บาท	 กรณีดังกล่าวได้เคยเจรจาไกล่เกลี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่หาข้อตกลงกันไม่ได้ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	 

ได้เชิญทั้งสองฝ่ายเพื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรม	 ได้ข้อสรุปว่านางวิไลพรฯ	 (เจ้าหนี้)	 ยินยอมลดมูลหนี้เหลือ	

๔๗๐,๐๐๐	 บาท	 พร้อมเสนอให้จ่ายเป็น	 ๒	 งวดและได้ก�าหนดระยะเวลาเพื่อช�าระหนี้แล้ว	 หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อตกลงเจ้าหน้าที่จะบังคับคดีตามค�าพิพากษาต่อไป
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   จับกุมการลักลอบจำาหน่ายยาเสพติด

	 	 	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดฯ	ได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเสพยาและจ�าหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อ�าเภอกันทรารมย์ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัฯ	ได้ประสานไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องลงพืน้ทีต่รวจสอบและจบักมุสามารถจบักมุได้ตวัผูต้้องหา

จ�านวน	๔	 ราย	พร้อมยาเสพติด	 (ยาบ้า)	 จ�านวน	๑๗๒	 เม็ด	 ได้น�าตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวน	

ต�ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

    ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดอำานาจเจริญ
	 		 	 	 ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	อ�านวยการและประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมด้วยประชาชน	
ร่วมแรงร่วมใจกันท�าฝายชะลอน�้าล้นล�าเซบาย	 บ้านน�้าปลีก	 เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง	 และเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	การเกษตร	และปศุสัตว์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ	และนายบุญธรรม	เลิศสุขีเกษม	และ
ผูว่้าราชการจงัหวดัยโสธร	เดนิทางมาให้ก�าลงัใจ	ข้าราชการ	และประชาชนทีร่่วมแรงร่วมใจในการท�าฝายชะลอน�า้ล้นในครัง้นี้
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 ๔.๒.๒ แผนการปรับปรุงและพัฒนางาน
		 	 	 	 ๑)	จัดท�าแผนในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เช่น	การรับเรื่อง	-	ส่งต่อ	-	ติดตาม	-	รายงาน	ให้มีความ
กระชับและสะดวกรวดเร็วขึ้น
		 	 	 	 ๒)	จัดท�าแผนงบประมาณในการด�าเนินงานปรับปรุงและพัฒนางานตามโครงการต่าง	ๆ 	ให้เกิด	ความชัดเจน 
ได้แก่	การพัฒนาบุคลากร	การปรับปรุงสถานที่ให้บริการ	การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
		 	 	 	 ๓)	 มีการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชน	 โดยการจัดท�าแบบสอบถามแก่ประชาชนที่มารับบริการ
เพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานและอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน	 ซึ่งภาพรวมผลการปฏิบัติงานของศูนย์ด�ารงธรรมฯ	
พบว่า	ส่วนใหญ่ผูม้าร้องทกุข์/ร้องเรยีน	พงึพอใจต่อผลการปฏบิติังานของศูนย์ด�ารงธรรมในการแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน

  ๔.๓ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	ดังนี้

ประเด็น ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต

๑.	ด้านบุคลากร เจ ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ�าศูนย ์ที่จ�านวนน้อย	 ไม ่เพียงพอในการ 

ให้บริการประชาชน	 ควรเพ่ิมอัตราต�าแหน่งที่มีความจ�าเป็น	 เช่น	 นิติกร	 

ประจ�าศูนย์ฯเพื่อให้บริการให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ	

นอกจากนี้	 เจ้าหน้าที่ที่บูรณาการจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงบุคคลเหล่านี ้

มีภาระงานที่ต ้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นจากปริมาณงานเดิม	 ดังนั้น 

ผู้ที่มาปฏิบัติงานต้องมีความเป็นจิตสาธารณะเป็นอย่างมาก	 และเสียสละ	 

เห็นควรเสนอให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ

๒.	ด้านโครงสร้างหน่วยงาน ควรมกีารพฒันาโครงสร้างและอตัราก�าลงัของศนูย์ด�ารงธรรมให้มคีวามชัดเจน

มากขึ้น	 เพื่อความเป็นเอกภาพในภาพในการปฏิบัติ	 แต่ควรบูรณาการ 

หน่วยงานอื่นๆ	 ในรูปแบบของเครือข่ายด�ารงธรรมภาครัฐ	 โดยก�าหนด 

หน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๓.	ด้านงบประมาณ ขาดงบประมาณในการบรหิารจดัการภายในหน่วยงาน	อาทเิช่น	การออกพืน้ที่

ในการแก ้ไขป ัญหาเร ่งด ่วนเฉพาะหน้า	 ขาดงบประมาณสนับสนุน 

ในส่วนของค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	นอกจากนี้การปฏิบัติ

งานนอกเวลา	อาทิเช่น	การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมน�าสุข	แก้ทุกข์	๒๔	ชั่วโมง	

ในช่วงเทศกาลวนัหยดุปีใหม่	งบสนบัสนนุเฉพาะกจิส�าหรบัการปฏบิตังิาน	ของ

หน่วยเคลื่อนที่เร็วซ่ึงเน้นการท�างานเชิงรุก	 ซ่ึงต้องขอความร่วมมือจาก 

หลายฝ่าย
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ประเด็น ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต

๔	ด้านระบบงาน การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว	 ควรให้มีอ�านาจในการวินิจฉัยส่ังการ

กรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า	เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว

๕.	ด้านอื่น	ๆ ๑.	เรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์	มจี�านวนเพ่ิมมากข้ึน ต้ังแต่ประกาศ	คสช.	เนือ่งจาก

ช่องทางการรับเร่ืองมีมากขึ้น	 และการประชาสัมพันธ์ศูนย์ด�ารงธรรม 

ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จังหวัดต่างๆจึงได้เพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 โดยน�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

ในการปฏบิติังาน	รวมทัง้ระบบโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส์ของศนูย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย	(http://www.๑๕๖๗.moi.go.th)	ซึ่งจะช่วยให้การ

รับเรื่อง	ส่งต่อ	และการติดตาม	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมีส่วนราชการ

และหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ด�ารงธรรมร่วมด�าเนินการ	 

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานศูนย์ด�ารงธรรม 

ให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ�าเภอในหลายหลักสูตร	 และจังหวัดต่างๆ

จะได้มีการขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดต่อไป

๒.	การจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้น	เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน	จากการถกูเอารัดเอาเปรียบ	การได้รับบริการจากหน่วยรฐั

ล่าช้าหรือไม่ดีเท่าที่ควร	 ซึ่งในบางครั้งเกิดข้อบกพร่องจากหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกัแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหา	เกดิเป็นปัญหาซ�า้ซ้อนต่อเนือ่ง	

เช่น	ปัญหาการออกเอกสารสิทธิล่์าช้าของส�านกังานทีดิ่น	ปัญหารังวดัการ

ถอืครองทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิล่าช้าของส�านกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวดักระบ่ี	

โดยอ้างว่าขาดแคลนเจ้าหน้าที	่หน่วยงานเจ้าภาพหลักควรมกีารวเิคราะห์

ปัญหาร้องเรียนท่ีหน่วยงานตนได้รับ	 และเสนอแนะปัญหาไปยังผู้บริหาร

ระดับกระทรวงเพื่อแก้ไข 

  

	 ซึ่งในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดได้แก้ไขปัญหาโดยการขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการภายในจังหวัด	 และ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 เพื่อจัดหาบุคลากร	 

เครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่องถ่ายเอกสาร	 วัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน	 และค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต	 เป็นการบรรเทาปัญหา 

ในเบือ้งต้น	และได้แก้ไขปัญหาการขาดบุคลากร	โดยให้ทกุส่วนราชการจดัเจ้าหน้าทีม่าปฏบิตังิานทีศ่นูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

ให้มากขึ้น	และฝึกทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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	 	 นอกจากนี้จังหวัดมีความต้องการให้ส่วนกลาง 

มีการด�าเนินการในประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 เร่งก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังบุคลากร

ให้ชัดเจน

	 ๒.	 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ชัดเจนอยู่ใน

แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงทุกปีงบประมาณ

อย่างต่อเนื่อง

	 	 ๓.	 เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและ

ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานศูนย์ด�ารงธรรม

	 ๔.	ควรมีการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานที่สามารถ

เป็นแบบอย่างได้	 เช่น	 กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี ้

นอกระบบและการเจรจาประนอมหนีข้องศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ 

ซึ่งได้ด�าเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการสามารถเจรจา

ได้เป็นผลอย่างน่าพอใจ	เป็นต้น

	 ๕.	ศูนย์ด�ารงธรรมมีภารกิจงานที่ รับผิดชอบ 

ซึง่มขีอบเขตกว้างขวางส�าคญั	เกีย่วข้องกบัหลายหน่วยงาน	

และส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก	 แต่ยังขาด

ระเบียบกฎหมายที่ก�าหนดให ้ด�าเนินการที่ชัดเจน	 

จงึควรออกกฎหมายทีใ่ห้อ�านาจหน้าทีข่องศนูย์ด�ารงธรรม

โดยเฉพาะ	เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

อย่างเร่งด่วน	รวดเร็ว	และเป็นรูปธรรม

	 ๖.	กฎหมายประกอบการปฏิบัติหน ้าที่ของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมยังไม่เป็นที่ชัดเจน

	 ๗.	ยังไม ่มีบทก�าหนดโทษส ่วนราชการที่ ไม  ่

ด�าเนินการเมื่อศูนย์ด�ารงธรรมประสานการแก้ไขปัญหา

	 ๘.	เนือ่งจากศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	มภีารกจิทีต้่อง

รับผิดชอบเพิ่มขึ้น	นอกเหนือจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์	

ต ้องการบุคลากรผู ้มีความรอบรู ้แบบสหวิทยาการ	 

โดยจงัหวดัได้ขอให้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด	เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจงานที่หลากหลายใน

ปัจจุบัน

 	 ๙.	ส ่วนกลางควรมีคู ่มือการปฏิบัติงานของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเดียวกัน 

ทั่วประเทศ

๔.๔ จากการสำารวจความคดิเหน็ของทีป่รกึษา 

 ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้สะท้อน 

 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ดำารงธรรมไว้  

 ดังนี้
 

	 ๔.๔.๑	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	ประกอบด้วย	

    ๑)		 การให้ความส�าคัญของรัฐบาล	 ซึ่งถือ

เป็นหัวใจของการประสบความส�าเร็จของศูนย์ด�ารงธรรม	

ซ่ึงรัฐบาลต้องก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติท่ีต ่อเนื่อง	 

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานในระดับพืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรม	

นอกจากนี้ผู้น�าศูนย์ด�ารงธรรมต้องมีคุณธรรม	 จริยธรรม	

และมีบารมีที่พร้อมจะแก้ปัญหา	 ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่	

ต้องเต็มใจ	 ร่วมมือและเห็นใจประชาชนผู ้เดือดร้อน 

ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทุกๆ เรื่อง

    ๒)		ความพร ้ อมของสถานที่ ในการ 

ให้บริการที่สะดวก	 ตั้งในที่ชุมชน	 ประชาชนสามารถ 

เข้ารับบริการได้โดยง่าย

    ๓)	 ความพร้อมของบุคลากร	 โดยเฉพาะ

บุคลากรต้องมีจิตใจพร้อมช่วยเหลือบริการประชาชน	 

มีอัธยาศัยที่ดี	 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย	

และสามารถน�ามาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

เป็นนักประสานงาน	 มีความเข้าใจในสังคมและชุมชน	 

มีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช ่

การท�างานตามหน้าที่เท่านั้น	 ทั้งนี้	 การท�างานของศูนย์ฯ 

จะต้องท�างานเชิงรุกในพื้นที ่สร้างศรัทธาให้กับคนในพื้นที่

ให้ได้	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ	 การใช้บุคลากรที่มีความรู้	

ความสามารถที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นท่ี

ยอมรับของสงัคมเข้ามาท�างานในศนูย์ด�ารงธรรม	เมือ่มกีาร

แก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนก็ย่อมมีความเชื่อมั่น 

ได้ว่าจะได้รบัความเป็นธรรมอย่างแท้จรงิ	สามารถด�าเนนิการ

ด้วยความรวดเร็ว	และมีความยุติธรรม
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	 	 	 	 ๔)	 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	

		 	 	 	 ๕)	การปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาล

เป็นปัจจัยส�าคัญจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งหรือการ

ด�าเนนิการทีล่ดความเอาเปรยีบ	ความเหลือ่มล�า้ของสงัคมได้

	 	 	 	 ๖)	ก�าหนดยุทธศาสตร์	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความส�าเร็จ	มีแผนงาน/โครงการ ในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ชัดเจน

	 	 	 	 ๗)		 มีการบริหารจัดการ	 เชิงบริหาร	 

เชิงบริการ	 โดยอาศัยปัจจัยการบริการที่เกี่ยวข้อง	 และ	 

มีกลไกโครงสร้างและภาคีเครือข่ายพัฒนาร่วมกันในพื้นที่

	 	 	 	 ๘)	ต้องพฒันาให้ศนูย์ด�ารงธรรมเป็นองค์กร

บริการสาธารณะ	อย่างแท้จริง

	 	 	 	 ๙)	มกีารจดัองค์การให้มัง่คง	มคีณะท�างาน

ที่เข้าใจเป้าหมายตรงกัน	 สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน

ที่ก�าหนดไว้โดยลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ตรวจสอบ 

การปฏิบตังิานร่วมกนั	และมกีารด�าเนนิการตามโครงการ/

กิจกรรมทีป่รบัปรงุแล้ว	เพือ่ให้งานเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้

	 ๔.๔.๒		ปัญหาในระดับอ�าเภอ	ต้องแก้ไขกฎหมาย

โดยเพิ่มอ�านาจให้นายอ�าเภอ	 และให้นายอ�าเภอสามารถ

ให ้คุณให ้โทษข ้าราชการในพื้นที่ ได ้ 	 และมีอ�านาจ 

ตามกฎหมายต่างๆ	เสมอืนเป็นผูว่้าราชการจงัหวดั มอี�านาจ

เบ็ดเสร็จแบบสมัยโบราณ	 ก็จะท�าให้นายอ�าเภอสามารถ

แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในระดับพื้นที่ได้อย่างฉับพลันทันที	 

มีอ�านาจในการเข้าตรวจค้น	 โดยไม่ต้องขอหมายค้น 

จากศาล	การแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของศูนย์ด�ารงธรรมกจ็ะเป็นไป	

ได้ด้วยดี	ด้วยความรวดเร็ว	เป็นที่น่าพึงพอใจของราษฎร

	 ๔.๔.๓		การจดัตัง้ศนูย์ด�ารงธรรมควรให้ครอบคลุม

พืน้ทีแ่ละมกีารให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าที่

ของศูนย์ด�ารงธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ	 โดยมุ่งเน้น

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบั	เช่น	ให้มกีารจดัตัง้ศนูย์ด�ารง

ธรรมระดับต�าบลโดยมีผู ้บริหาร	 พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ของท ้องถิ่น	 (อบต,เทศบาล)	 ร ่วมกับผู ้น�าท ้องถิ่น 

ทีม่คีวามรู	้ ประสบการณ์และทกัษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ร ่วมกันแก ้ป ัญหา	 ท�าให ้การแก ้ ไขป ัญหารวดเร็ว	 

ทันสถานการณ์	 เพราะปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนมาจากชุมชน

ให ้ชุมชนแก ้ป ัญหาของเขาเองแต ่ถ ้าท ้องถิ่นไม ่ได  ้

ก็ให้ศูนย์ระดับอ�าเภอและจังหวัดแก้ไข

	 ๔.๔.๔	ควรมีการจัดให้มีศูนย์ด�ารงธรรมเคลื่อนที่

เพ่ือลงพ้ืนทีรั่บทราบความเดือดร้อนของประชาชนทีเ่กิดยงั

พื้นที่ต่างๆ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและ 

เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง	 เพราะปัญหาในแต่ละพื้นที่

อาจมีความเหมือนและแตกต่างกัน	

		 ๔.๔.๕	ให้มีการจัดศูนย์ด�ารงธรรมระดับหมู่บ้าน	

คือสถานที่ท�าการก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 ท�าให้การแกไขปัญหา

รวดเรว็ทนัสถานการณ์เพราะปัญหาต่างทีเ่กดิขึน้จากชุมชน	

ทางหมู ่บ ้านรับเรื่องร ้องเรียนร ้องทุกข ์ 	 แล ้วเสนอ 

ศูนย์ด�ารงธรรมระดับอ�าเภอ

	 ๔.๔.๖	กลยุทธ์ในการท�างาน	ประกอบด้วย

		 	 	 	 ๑)		 ผู้ว่าราชการจะต้องหนนุงานศนูย์อย่าง

จริงจัง	พร้อมทั้งก�ากับ	ติดตามงานอย่างใกล้ชิด

		 	 	 	 ๒)		 หวัหน้าศนูย์ด�ารงธรรมจะต้องสามารถ

ท�างานบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ	ในจังหวัดได้

 	 	 	 ๓)		 ศูนย์ด�ารงธรรมจะต้องร่วมท�างานกับ

สื่อมวลชน

	 	 	 	 ๔)		ศนูย์ด�ารงธรรมต้องสร้างเครอืข่ายร่วม

กับประชาชนผ่านก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน

		 	 	 	 ๕)		 การชีป้ระเด็นสร้างความเข้าใจแก่ผูร้้อง

ในเบื้องต้น	 และการประสานงานกับหน่วยงานตรง	 หรือ

การเผชิญหน้าชี้ปัญหา	อุปสรรค	อาจช่วยให้การแก้ปัญหา

สามารถด�าเนินการได้เร็วขึ้นก่อนจะได้มี	 การเสนอต่อผู้มี

อ�านาจเต็มในการตัดสินใจ

	 	 	 	 ๖)		 มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง	

เช่น	ประชุมทุก	๒	 เดือน	๓	 เดือน	แล้วแต่	 ความจ�าเป็น 

ในการแก้ไขปัญหา	

	 	 	 	 ๗)		 มี การ เพิ่ มประสิทธิภาพองค ์กร 

ให้ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว	 ทันสถานการณ์	 โดยมี 

ผู้ตัดสินใจ	 วินิจฉัย	 สั่งการ,	 มีการก�ากับ	 ติดตามงาน,	 

มีผู้รับผิดชอบและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง,	 มีแผนงาน

กลไก	 เร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพ	 มีการแบ่งงานในองค์กร 
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ตามแบบภารกิจ,	มีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบ	เช่น	เป็นศนูย์ข้อมลูสถติ	ิศนูย์บรกิารและประสานงาน

ศนูย์ตดิตามประเมนิผล	และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วม

	 ๔.๔.๗	 ต้องด�าเนินการให้ปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่ 

มีความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขให้ส�าเร็จ	เช่น	ปัญหาเรื่อง

ที่ดินท�ากิน	 ให้หน่วยงานภาครัฐมีความชัดเจนในเรื่อง

นโยบายการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรมให้เกดิผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

	 ๔.๔.๘		ผลการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมที่

ผ่านมาในภาพรวมถือว่าประชาชนพึงพอใจมาก	 แต่หลาย

เร่ืองศูนย์ด�ารงธรรมต้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง	

ท�าให้ปัญหาไม่ได้รีบการแก้ไขอย่างจริงจัง	ปัญหาก็คงมีอยู่

ต่อไป	ดังนั้นจึงควรมีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา

   ๔.๕ ข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการสั่งการ

๑.	โครงสร้างศูนย์ด�ารงธรรม ๑.		โครงสรา้งศนูยค์วรมทีีป่รกึษาด้านกฎหมายของศนูยท์ัง้ในระดับจงัหวดั	อ�าเภอ	
และท้องถิ่น

๒.		ควรพจิารณาเชญิภาคประชาชนหรือภาคเอกชน	เชน่	ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการ 
ภาคประชาชน	หรือ	ปราชญ์ชาวบ้าน	เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการด�าเนินงานของ 
ศูนย์ด�ารงธรรมเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้หลากหลายมีประสบการณ์	
และที่เป็นเคารพนับถือของประชาชน

๒.	บุคลากรประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม
ท่ีมีอย่างจ�ากัดไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

๑.	การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสมกับขนาดของจังหวัด
๒.	การพิจารณาสร้างขวัญก�าลังใจและสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรม
๓.	ควรพิจารณาจากขนาดและงานของจังหวัดให้เหมาะสม
๔.	 ควรบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการมอบหมายให้บุคลากร

ปฏิบัติงานในศูนย์ด�ารงธรรม
๕.	การปฏิบัติงานของบุคลากรต้องพร้อมปฏิบัติงาน	๒๔	ชั่วโมง

๓.	สถานที่ให้บริการ ๑.	 ศูนย์ด�ารงธรรมควรจัดสถานที่ท�างาน/ให้บริการ	 ให้สอดคล้องและเหมาะสม	
รวมถงึการจดัระบบการเกบ็เอกสารในการสบืคน้ใหม้คีวามสะดวกและรวดเรว็
พร้อมใช้ประโยชน์

๒.	การจดัแบง่โครงสรา้งการบรกิารภายในศนูยด์�ารงธรรมจงัหวดัควรจดัแบง่พืน้ที	่
(Zoning)	แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน	เช่น	งานรับเรื่อง
ร้องเรียนเชิญด้านซ้าย	งานให้ค�าปรึกษา	เชิญด้านขวา	เป็นต้น

๓.	 เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการควรจัดท�า	 Flowchart	แสดงข้ันตอนการเลื่อน
ไหลของงานแต่ละเรื่องตามภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรมมิติใหม่	 ต้ังแต่เริ่มต้น
จนส�าเร็จตามความต้องการของประชาชน	 ท้ังนี้ควรก�าหนดมาตรฐานเวลาใน
การด�าเนินงาน/การให้บริการในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	เช่น	เป็นนาที	ชั่วโมง	
หรือวัน	ตามข้อเท็จจริง
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ประเด็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการสั่งการ

๔.	 ความครอบคลุมและทั่วถึง 
ในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี

๑.	 ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรม 
ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ	 เช่น	 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 วิทยุท้องถิ่น	 หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น

๒.	ควรมีการประชุมก�าหนดกติกา	หลักเกณฑ์	เพื่อที่จะตัดงานที่เป็นปัญหาออกไป	
เช่น	เรื่องที่อยู่ในระหว่างชั้นศาล

๓.	ให้จังหวัดสรุปปัญหาที่ด�าเนินการไม่ได้	เช่น	ปัญหาระยะยาวเรื่องที่ดิน	ปัญหา
ที่เกินอ�านาจ	ต้องมีการแก้ไขระเบียบ	กฎหมาย	ปัญหาที่ไม่ได้รับมอบอ�านาจ 
จากส่วนกลาง	หรือปัญหาท่ีข้อขัดแย้งของหน่วยงาน	ให้รวบรวมเสนอมายังส่วนกลาง

๔.	ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลและผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

๕.	 ระบบการท�างานตามภารกิจ
ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

๑.	 ควรมีการบริการจัดการศูนย์ด�ารงธรรมโดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน	
ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีเครื่องมือที่สามารถสั่งการได้อย่างมีเอกภาพ	 
โดยวางระบบการท�างานแบบมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วนจากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
สร้างเครอืข่ายการท�างานในพืน้ที	่โดยส่งเสรมิการท�างานของก�านนัผูใ้หญ่บ้าน
ในการสร้างระบบการท�างาน

๒.	 เน้นการท�างานเชิงรุกโดยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี	 เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ของประชาชนได้อย่างรวดเรว็มปีระสทิธภิาพ	และประชาชนได้รบัความพึงพอใจ
รวมทั้งสร้างความสงบเรียบร้อย

๓.	ภารกจิของศนูย์ด�ารงธรรมทีไ่ด้รบัการมอบหมายโดยตรงต้องชดัเจน	และภารกิจ
ที่เป็นงานฝากก็ต้องมีความชัดเจนมีขอบเขต	 มีการ	 Link	 ข้อมูลเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานส่วนกลางซองศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดต้องมีความพร้อม

๔.	บทบาทของศนูย์ด�ารงธรรมคอื	ต้องรับงานทกุเร่ืองทีเ่ป็นหน่วยของรัฐบาลแล้ว
ส่งต่อ	Service	Link	และติดตามผลการด�าเนินงาน	ศูนย์ด�ารงธรรมจึงควรน�า
ระบบ	IT	มาประยุกต์ใช้กับเรื่องร้องเรียน

๕.	จงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรท�าความเข้าใจและถอืปฏบิตัติามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.	ที่	๙๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๘	กรกฎาคม	
๒๕๕๗)	 เร่ืองการจัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรม	 (จังหวัด)	 และมติคณะรัฐมนตร	ี 
เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสนับสนุนการด�าเนินการ

๖.	 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	
อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	 เพราะกฎหมาย

ฉบบันีม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัโดยตรงด้วย

ซึ่ง	พ.ร.บ.	อ�านวยความสะดวกจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
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ประเด็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการสั่งการ

 ในการอนมุตั	ิอนญุาต	ศนูย์ฯ	จงึอาจมบีทบาทในการเร่งรดัตดิตามเป็นงานหลัก	

แต่ไม่ใช่การเพิม่อตัราก�าลงั	แต่ต้องมกีลไกในการท�างานโดยบรูณาการส่วนราชการ

๗.	ให้บุคลากรของศูนย์ด�ารงธรรมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยการด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย	อาทิ

		 ๗.๑		พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙

		 ๗.๒		พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

	 ๗.๓		พ.ร.ฎ.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี	พ.ศ.	๒๕๔๖

		 ๗.๔	พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	

พ.ศ.	๒๕๕๘

๘.	จังหวัดควรมีการรวบรวมปัญหาหรือข้อขัดข้องท่ีเกิดจากการด�าเนินงาน 

ของศนูย์ด�ารงธรรม	พร้องท้ังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	ท้ังในด้านการปฏบิตังิาน	

การบรหิารจดัการและเชงินโยบายส่งให้ศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ	

เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที	และสามารถพฒันางานได้มปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ต่อไป

๙.	การท�างานของจงัหวดัควรมหีลกัการท่ีชัดเจน	 เช่น	หลกัธรรมาภบิาล	หลกัความ 

พึงพอใจของประชาชน	หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยมุ่งเน้นให้ปัญหา 

ความเดอืดร้อนและความต้องการของประชาชนได้รบัการแก้ไขช่วยเหลอืให้แล้วเสรจ็	

และยุตใินพืน้ท่ี

๑๐.	สร้างเครือข่ายการท�างาน	 โดยจังหวัดและอ�าเภอออกค�าสั่งที่ชัดเจน 

ในการมอบหมายภารกจิให้กบัหน่วยงาน/เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ	และมช่ีองทาง 

การสือ่สาร/ท�างานร่วมกนัของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละหน่วยงานทีส่ะดวกและรวดเรว็	

๑๑.	ควรให้ความส�าคัญกับศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอและชุดปฏิบัติการต�าบล 

เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี	และเป็นหน่วยเคลือ่นท่ีเรว็ในการท�างานเชงิรกุ

๑๒.	การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนอย่างยัง่ยนืต้องท�าให้หมูบ้่านเข้มแขง็ 

โดยต้องส่งเสริม	 สนบัสนนุให้คณะกรรมการหมูบ้่านน�าปัญหา	ความต้องการ 

ของประชาชนในพืน้ทีแ่ละท�าแผนหมูบ้่านเพือ่ให้แก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ	
๑๓.	จัดระบบเชื่อมต่อข้อมูลการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ระหว่าง 

ศูนย์ด�ารงธรรมกบัหน่วยงานรบัผดิชอบเฉพาะเรือ่งการบรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพ
โดยหากมีปัญหาใดเกินอ�านาจของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ส่งต่อข้อมูล 
ให้ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	และจังหวัด	ตามล�าดับ
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ประเด็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการสั่งการ

๑๔. ควรน�าระบบ	Video	Conference	มาช่วยในเรือ่งของการประสานงานระหว่าง
 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 กับศูนย์ด�ารงธรรมระดับอ�าเภอและท้องถิ่น	 เพื่อให้ 
	 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันที	เมื่อมีเรื่องส�าคัญเร่งด่วน

๑๕.	เรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากส�านักราชเลขาธิการให้ถือเป็นกรณ ี
	 ด�าเนินการโดยเร่งด่วน	และให้ปรากฏในผลการท�าของศูนย์ด�ารงธรรมด้วย

๑๖.	ควรมกีารต้ังคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในระดับจังหวดั	ปฏบิติัหน้าทีป่ระจ�า 
	 ศนูย์ด�ารงธรรม

๑๗.		ควรสร้างระบบเครอืข่ายระหว่างศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	 ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	 
	 ศนูย์ด�ารงธรรมท้องถิน่	มลูนธิ	ิองค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ 
	 ภาคเอกชน	เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

๖.	การติดตามประเมินผล ๑.	 ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด 
และผู้ปกครองท้องที่ให้ความส�าคัญกับการติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
ของศนูยด์�ารงธรรม	โดยอาจมกีารรายงานในทีป่ระชมุประจ�าเดือนเปน็ประจ�า
ทุกเดือน	 และจัดท�าเป็นรายงานประจ�าปีเพ่ือน�าเสนอผู้บริหาร	 และเร่งรัด 
การด�าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ที่ได้รับทุกช่องทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	

๒.	 มีการติดตามประเมินผล	 โดยวางกรอบการติดตามที่ชัดเจน	 มีการก�าหนด 
ตัวชี้วัด	ก�าหนดทิศทางให้ชัดเจน

๗.	การพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรม ๑.	ศนูย์ด�ารงธรรมเป็นนโยบายส�าคญัของคณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิละรฐับาล	
จงัหวดัจงึควรจดัท�าแผนพฒันาศนูย์ด�ารงธรรมให้มปีระสทิธภิาพให้ครอบคลมุ
ในทุกมิติ	 ท้ังในเร่ืองโครงสร้าง	 บุคลากร	 งบประมาณ	 พ้ืนท่ี	 และอ่ืนๆ	 
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ส่วนการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมควรมี
การประสานและเชือ่มโยงกนัระหว่างศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัและศนูย์ด�ารงธรรม
อ�าเภอ	 หน่วยงาน	 ส่วนราชการ	 ภาคประชาชน	 และควรใช้กลไกของ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)	เป็นเครือข่ายในการด�าเนินงานเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และยุติในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
จ�านวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ที่ 
ศูนย์ด�ารงธรรมส่วนกลาง	(กรุงเทพฯ)

๒.	ควรมกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิาร	รวมทัง้กระบวนการและขัน้ตอนของการด�าเนนิการ	
กรอบระยะเวลาการด�าเนนิงานในแต่ละด้านไว้อย่างชดัเจน

๓.	มีการจัดท�าข้อมูลศูนย์ด�ารงธรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้	(Best	Practice)	
เพื่อขยายผลการด�าเนินงานที่มีผลส�าเร็จไปยังศูนย์ด�ารงธรรมอื่นๆ	ได้
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บทสรุป

	 จากการติดตามผลการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 หลังมีการสั่งการจากคณะ 

รกัษาความสงบแห่งชาตแิละกระทรวงมหาดไทย	ทัง้ในส่วน

ของการตรวจตดิตามในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	จ�านวน	๔	ภาค	และ

จากการสอบทานข้อมลูการรายงานผลการด�าเนนิงานของ

ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	ศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย	

ผ่านทางช่องทางต่างๆ	 นั้น	 สามารถสรุปสาระส�าคัญ 

ของผลการขับเคลื่อนการด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรม 

จังหวัดได้	ดังนี้

 ๑.	 การบูรณาการการท�างานของทุกกระทรวง 

มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี	 

เมือ่วนัที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๗	เรือ่งการสนับสนุนการด�าเนนิการ

ของ	ศดธ.	อาทิ

		 	 ๑.๑		 กระทรวงมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ท้ังด้านบุคลากร	 งานบริการ	 และข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อการประสานงาน

 	 	 ๑.๒		 กระทรวงต่างๆ	ได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

โดยมีการสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดท่ีปฏิบัติงาน 

ในระดับภูมิภาคได้ให้ความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในการขับ เคลื่ อนการด� า เนินงานศูนย ์ด� ารงธรรม	 

ทั้งด้านบุคลากร	งบประมาณ	ระบบงาน	และอื่นๆ

		 ๒.	กระทรวงมหาดไทยมกีารสนบัสนนุงบประมาณ

การด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

ช่วยให้การด�าเนนิงานขบัเคลือ่นฯเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น	 ทั้งในด้านการบริหารศูนย์,	 การพัฒนาบุคลากร 

ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติโดยการอบรม/สัมมนา

หลักสูตรต่างๆ,	 การปรับปรุงสถานท่ีตั้งศูนย์ด�ารงธรรม 

เพือ่ให้มคีวามสะดวกและเพยีงพอในการให้บรกิาร,	การพฒันา

ระบบคอมพิวเตอร์,	การพัฒนาระบบ	KM	เป็นต้น

		 ๓.	ผลการด�าเนนิงานของศนูย์ด�ารงธรรมทีผ่่านมา

ในภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจ	โดยมผีลการด�าเนินงาน

เป็นทีป่ระจกัษ์ชดั	คอื	มีเรือ่งเข้าศนูย์ด�ารงธรรมทัง้หมด	จ�านวน 

๒,๔๓๖,๒๙๗	เรื่อง	อยู่ระหว่างด�าเนินการ	๗๖,๕๖๓	เรื่อง

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	จ�านวน	๒,๓๕๙,๗๓๔	เรื่อง	(คิดเป็น

ร้อยละ	๙๖.๘๖)	

	 ๔.	เน่ืองจากรัฐบาลให้ความส�าคญัในการขบัเคลือ่น

การด�าเนนิงานโดยถอืเป็นวาระแห่งชาติ	ท�าให้ทกุภาคส่วน

มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง 

อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐัได้ก�าหนดกรอบ

แนวทางการด�าเนนิงาน	แผนปฏบิติัการ	แผนการพฒันางาน 

(Road	map)	ตลอดจนตัวชีว้ดัการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน

มากขึ้น

	 	 	 ๕.	 จากการสอบทานการขับเคล่ือนการ

ด�าเนินงานศูนย์ด�ารงธรรมท�าให้ทราบถึงความพร้อมของ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดในปัจจุบัน	 ซึ่งมีศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัด	 และศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอบางแห่ง	 สามารถเป็น

แบบอย่างในการด�าเนินงาน	 (Best	 Practice)	 ให้แก่ 

ศูนย์ด�ารงธรรมอื่นๆ	 ได ้	 จึงควรต้องมีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

	 ๖.	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 ได้มีการส�ารวจความ 

พึงพอใจของประชาชนท่ีเข้ารับบริการซ่ึงช่วยให้เกิด 

การสะท้อนภาพรวมของการด�าเนินงานว่าจะต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนางานในด้านใดบ้างเป็นกรณีเร่งด่วน	

และจะมีมาตรการในการพัฒนา	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ให้มีความก้าวหน้า	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนองตอบความ

ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนอย่างไร

	 	 	 ๗.		ข้อมลูทีไ่ด้จากการสอบทานผลการด�าเนนิงาน 

สรุปให้เห็นภาพการด�าเนินการในระยะต่อไปอย่างเป็นรูป

ธรรมทั้งในด้านโครงสร้างการบริหาร	การจัดสถานที่	 การ

จัดบุคลากร	การจัดกระบวนการบริการ	การพัฒนาระบบ

การสื่อสารภายในศูนย์	 และการจัดท�าระบบข้อมูล 

ที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานของศูนย์ฯ

	 	 	 ๘.	กระทรวงมหาดไทยควรมีการติดตาม

ประเมนิผลเป็นระยะๆ	และควรน�าการวจิยัและพฒันางาน

ศูนย์ด�ารงธรรมมาเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

และพัฒนาการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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ปัญหา/อุปสรรค ในการดำาเนินงานของจังหวัด

	 จากการตรวจติดตามผลการด�าเนินงานของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดของเขตตรวจราชการต่างๆ	พบว่า	

ศูนย์ด�ารงธรรมจงัหวดัยงัมข้ีอจ�ากดัซึง่เป็นอปุสรรคต่อการ

ด�าเนินงาน	 ซึ่งในเบื้องต้นแต่ละจังหวัดได้มีการแก้ไข

ปัญหา/หามาตรการในการด�าเนินงานเบื้องต้น	อาทิ

  ๑.	ปัญหาการขาดบุคลากร	 วัสดุอุปกรณ์	 และ 

งบประมาณในการด�าเนินงาน	ซึ่งในเบื้องต้นแต่ละจังหวัด

ได้แก้ไขปัญหาโดยการขอรบัการสนบัสนนุจากส่วนราชการ

ภายในจังหวดั	และกระทรวงมหาดไทยได้จดัสรรงบประมาณ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	เพ่ือจัดหา

บคุลากร	เคร่ืองคอมพวิเตอร์	เครือ่งถ่ายเอกสาร	วสัดุอปุกรณ์

ส�านกังานและค่าเช่าบรกิารอนิเตอร์เนต็	เป็นการบรรเทาปัญหา

ในเบื้องต้น	 และได้แก้ไขปัญหาการขาดบุคลากร	 โดยให ้

ทกุส่วนราชการจดัเจ้าหน้าทีม่าปฏบิตังิานทีศ่นูย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัให้มากขึน้	และฝึกทกัษะการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่ง

	 ๒.	 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	 มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน	

ตัง้แต่ประกาศ	คสช.	เนือ่งจากช่องทางการรบัเรือ่งมมีากขึน้ 

และการประชาสมัพนัธ์ศนูย์ด�ารงธรรมให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จังหวัดต่างๆ	 จึงได้เพิ่ม

ศกัยภาพในการปฏิบติังาน	โดยน�าระบบสารบญัอเิลก็ทรอนกิส์

มาใช้ในการปฏบัิตงิาน	รวมทัง้ระบบโปรแกรมอเิลก็ทรอนกิส์

ของศูนย ์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย	 (http://

www.๑๕๖๗.moi.go.th)	ซึ่งจะช่วยให้การรับเรื่อง	ส่งต่อ	

และการตดิตาม	มปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยมส่ีวนราชการ

และหน่วยงานในจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ด�ารงธรรม 

ร่วมด�าเนินการ	 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานศูนย์ด�ารงธรรมให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

และอ�าเภอในหลายหลักสูตร	และจังหวัดต่างๆจะได้มีการ

ขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดต่อไป

	 ๓.		ด้านบุคลากร	 การเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ประจ�าศนูย์ฯ	มจี�านวนน้อย	ไม่เพยีงพอในการให้บรกิารประชาชน 

ควรเพิม่อตัราต�าแหน่งทีม่คีวามจ�าเป็น	เช่น	นติกิรประจ�าศนูย์ฯ

เพือ่ให้บรกิารให้ค�าปรกึษาทางด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ	

นอกจากนี้	 เจ้าหน้าท่ีท่ีบูรณาการจากหน่วยงานภายนอก

ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

จากปรมิาณงานเดมิ	ดงันัน้ผูท้ีม่าปฏบิตังิานต้องมคีวามเป็น

จิตสาธารณะเป็นอย่างมาก	และเสียสละ	เห็นควรเสนอให้

หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ

	 ๔.	 ด้านโครงสร้างหน่วยงาน	 ในขณะนี้การก�ากับ

ดแูลศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	ควรมกีารพฒันาโครงสร้างและ

อัตราก�าลังของศูนย์ด�ารงธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น	

เพื่อความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ	 แต่ควรบูรณาการ

หน่วยงานอื่นๆ	ในรูปแบบของเครือข่ายด�ารงธรรมภาครัฐ	

โดยก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย	

	 ๕.	ด้านงบประมาณขาดงบประมาณในการบรหิาร

จัดการภายในหน่วยงาน	 อาทิเช่น	 การออกพื้นที่ในการ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า	ขาดงบประมาณสนับสนุน

ในส่วนของค่าเดินทาง	 ค่าเบี้ยเลี้ยง	 ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	

นอกจากนี้การปฏิบัติงานนอกเวลา	 อาทิเช่น	 การจัดตั้ง 

ศูนย์ด�ารงธรรมน�าสุข	แก้ทุกข์	๒๔	ชั่วโมง	ในช่วงเทศกาล

วนัหยดุปีใหม่	งบสนบัสนนุเฉพาะกจิส�าหรับการปฏบิตังิาน	

ของหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งเน้นการท�างานเชิงรุก	 ซึ่งต้อง 

ขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย

	 ๖.	 ด้านระบบงาน	 การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย

เคลื่อนที่ เร็ว	 ควรให ้มีอ�านาจในการวินิจฉัยสั่ งการ 

กรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า	 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว

		 ๗.	 ด ้านอื่นๆ	 การจัดตั้งศูนย ์ด�ารงธรรมขึ้น	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	 

จากการถกูเอารดัเอาเปรยีบ	การได้รบับรกิารจากหน่วยรฐั

ล่าช้าหรือไม่ดีเท่าที่ควร	 ซึ่งในบางครั้งเกิดข้อบกพร่อง 

จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา	

เกดิเป็นปัญหาซ�า้ซ้อนต่อเนือ่ง	เช่น	ปัญหาการออกเอกสารสิทธ์ิ

ล่าช้าของส�านักงานที่ดิน	 ปัญหารังวัดการถือครองที่ดิน 

ในเขตปฏริปูทีด่นิล่าช้าของส�านกังานปฏริปูทีด่นิจงัหวัดกระบ่ี 

โดยอ้างว ่าขาดแคลนเจ้าหน้าที่ 	 หน่วยงานเจ้าภาพ 

หลกัควรมกีารวเิคราะห์ปัญหาร้องเรยีนทีห่น่วยงานตนได้รบั 

และเสนอแนะปัญหาไปยงัผูบ้รหิารระดบักระทรวงเพือ่แก้ไข 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทย

		 จากการตรวจติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 ของผู ้ตรวจราชการกระทรวง

มหาดไทยและผูต้รวจราชการกรมในสงักดั	พบว่ามปีระเด็น

ปัญหาต่างๆ	 หลายประการ	 ซึ่งมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้

๑. ส่วนกลางมี ๓ ประเด็น	ได้แก่	

ประเด็นที่	๑	ด้านนโยบาย 

	 ๑)	ต้องด�าเนินการให้ศูนย์ด�ารงธรรมส่วนกลาง 

เป็นศูนย์ฯ	ทีถ่าวรและมศีกัยภาพ	โดยการพฒันาด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่ อมต ่องานบริการ 

จากศนูย์บรกิารร่วมกระทรวง/หน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง

และส่วนภมูภิาคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	สร้างความสะดวก	

และรวดเร็ว	ในการเข้าถึงงานบริการได้อย่างแท้จริง	

	 ๒) 	 กระทรวงมหาดไทยต ้องหามาตรการ 

ในการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการ

พัฒนาศูนย์ด�ารงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

	 ๓)	 ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง

ต้องก�าหนดนโยบายร่วมกันและด�าเนินการขับเคล่ือนการ

ด�าเนินงานไปด้วยกัน	 สั่งการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 

ทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก	 และหน่วยงานรองที่จะให้การ

สนับสนุนการด�าเนินงาน 

	 ๔)  ให ้ศูนย ์ด�ารงธรรมเป ็นนโยบายส�าคัญ 

ของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยโดยเป็นหน้าที่

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ในลักษณะการบูรณาการการท�างานให้ประชาชนเกิด 

ความเช่ือม่ันศรทัธา	และพงึพอใจในการท�างานของภาครฐั

นายวันชัย สุทธิวรชัย
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน	เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม	ณ	จังหวัดน่าน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	
เรือ่งร้องเรยีนของศนูย์ด�ารงธรรม	ณ	จงัหวดัระยอง

นายสมศักดิ์ ขำาทวีพรหม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	
เรือ่งร้องเรยีนของศนูย์ด�ารงธรรม	ณ	จงัหวดัตาก



138  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นท่ี	๒	ด้านการบริหารจัดการศูนย์ด�ารงธรรม 
	 ๑)	 มีค�าสั่งแต่งตั้งให้หน่วยงานของทุกกระทรวง 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอ�านวยการในส่วนกลาง	 โดยการ
แต่งตั้งอาศัยอ�านาจตาม	 ข้อ	 ๖	 แห่งประกาศคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาต	ิที	่๙๖/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	
ที่ก�าหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก�ากับและ 
อ�านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด�ารงธรรม	 และการ
บรหิารงานของจงัหวดัด�าเนนิการไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 และควรเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	 และด้านกฎหมาย	 เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
เพ่ือให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 เนื่องจากเป็นการบูรณาการการ
ท�างานร่วมกัน	มิใช่เป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง	
	 ๒)	 ส่วนกลางต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด	 โดยให ้ถือเป ็นนโยบายส�าคัญที่จะต ้องปฏิบัติ	 
ให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
มใิช่เป็นงานประจ�าหรอืภารกจิเฉพาะของกระทรวงมหาดไทย 
และควรด�าเนินการให้คณะกรรมการของศูนย์มีอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย	เพือ่ให้การสัง่การ	ในการด�าเนนิงานและการปฏบิตังิาน
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสามารถ 
ด�าเนินการได้รวดเร็วขึ้น โดยอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้บริหาร
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	 และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่
ประจ�าศนูย์อย่างเต็มศกัยภาพและประชาชนเกิดความพงึพอใจ
ในงานบริการ
	 ๓ ) 	 ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ศู น ย ์ ด� า ร ง ธ ร ร ม จั ง ห วั ด 
ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด	 (ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด	 ไม่ควรจะมีต�าแหน่งต�่ากว่า)	 
เพราะจะเป็นศนูย์รวมใจการท�างานในระดบัจงัหวดั	และเหมาะสม
กบัภารกจิทีผู่น้�าประเทศให้ความส�าคัญ	ส่วนกลางจึงควรสัง่การ
ให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง/ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
	 ๔)	คณะกรรมการอ�านวยการของส่วนกลาง	ต้องมกีาร
วางระบบการท�างานในศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดที่ชัดเจน	 
ทัง้ด้านการตดิต่อสือ่สาร	งานบรกิาร	บคุลากร	ฯลฯ	จงึควรมกีาร
จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ด�ารงธรรมที่เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงาน	 โดยควรออกแบบเนื้อหาหรือประเด็นต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน	เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม	ณ	จังหวัดมุกดาหาร

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม	ณ	จังหวัดลพบุรี

นายสุวิทย์ สุบงกฎ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม	ณ	จังหวัดเลย
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	 ๕)	 กระทรวงมหาดไทย	 ควรมีการจัดท�าเครื่องหมาย	

เพื่อเป ็นสัญลักษณ์ของศูนย ์ด�ารงธรรมเป็นการเฉพาะ	 

ส�าหรับน�าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์	 หรือสื่อสารให้กับ 

หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนได้รับทราบ

	 ๖)	 ส ่วนกลางควรให้การสนับสนุนงบประมาณ

นอกจากการใช้งบประมาณปกติของจังหวัด	 โดยในอนาคต 

ควรจัดตั้งงบประมาณและจัดสรรให้จังหวัดในการด�าเนินงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมเป็นการเฉพาะ

	 ๗)	 ส่วนกลางสนับสนุนให้มีการด�าเนินการขยายผล 

ศูนย์ด�ารงธรรมระดับอ�าเภอและท้องถิ่น	 อย่างเป็นรูปธรรม	

โดยมีข้อสั่งการที่ชัดเจนไปยังจังหวัด

	 ๘)	ส่วนกลางควรจดัให้มโีควตาการให้ความด	ีความชอบ 

เป็นกรณพีเิศษแก่เจ้าหน้าที	่ผูม้าปฏบิตังิานประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม

เพ่ือเป็นขวญัและก�าลงัใจ	เช่นเดยีวกบัศนูย์แก้ไขปัญหายาเสพตดิ

	 ๙)	กรมโยธาธิการและผงัเมืองช่วยเหลอืในการปรบัปรงุ

ผั งส� านักงานและเขียนแบบตกแต ่ งศูนย ์ด� ารงธรรม 

ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี	 มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ	 และ 

มีความคล่องตัวในการให้บริการแบบ	One	 Stop	 Service	 

ที่มีรูปแบบเดียวกันท้ังประเทศ	 โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดี	 

แต่ประหยัดงบประมาณ

ประเด็นที่	๓	ด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ด�ารงธรรม

	 ๑)	ก�าหนดกรอบระยะเวลาการท�างานแต่ละขั้นตอน 

ให้มคีวามชดัเจน	เนือ่งจากตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	

ที	่๙๖/๒๕๕๗	ลงวนัท่ี	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ก�าหนดให้ด�าเนนิการ

เป็น	๒	ระยะ	ได้แก่

		 	 ระยะแรก	 ด�าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	 

ให้บรกิารข้อมลูข่าวสารให้ค�าปรกึษา	รบัเรือ่งปัญหาความต้องการ

และข้อเสนอแนะของประชาชน	และท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์บรกิารร่วม

	 	 ระยะท่ีสอง	 ในกรณีท่ีจ�าเป็น	 จะต้องด�าเนินการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ด�ารงธรรมให้สามารถแก้ไข

ปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว	 การพัฒนา 

ตามนโยบายของรัฐบาล	 การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ	 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การป้องกันและ 

ปราบปรามการตัดไม้	 ท�าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ	 

นายชยพล ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	

พร้อมด้วยนายบวรศกัดิ	์วานชิ	ผอ.สตร.สป.	และเจ้าหน้าที	่ศดธ.มท.	
จัดแสดงผลงานแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน	

ในงานการแสดงผลงาน	๑	ปี	
ของรฐับาล	ณ	สถานทีแ่สดงผลงานท�าเนยีบรฐับาล

นายสุรพล วาณิชเสนี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ตรวจราชการตามประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน	เร่ืองร้องเรียนของศูนย์ด�ารงธรรม	ณ	จังหวัดนราธิวาส
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การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์	การคุม้ครอง

ป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ 

ความเป็นธรรม	และการบงัคบัการตามกฎหมาย	ทัง้นี	้เพือ่ให้

จงัหวดัสามารถด�าเนนิการตามแต่ละขัน้ตอนได้ชดัเจน	และ

สามารถจัดบุคลากร	งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อการติดตามและประเมินผลเป็นห้วงระยะเวลาการท�างาน

๒) ส่วนภูมิภาค มี ๖ ประเด็น	ได้แก่	

ประเด็นที่	๑	ด้านการบริหารงาน 

	 ๑)	เนื่องจากศูนย์ด�ารงธรรม	 เป็นนโยบายส�าคัญ

ของ	 คสช.	 และรัฐบาล	 จังหวัดควรจัดท�าแผนพัฒนา 

ศนูย์ด�ารงธรรมให้มปีระสทิธภิาพ	โดยพฒันาให้ครอบคลุม

ทกุมติ	ิทัง้ในเรือ่งของโครงสร้าง	งบประมาณ	และบคุลากร	

การด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมต้องมีการประสานและ

เช่ือมโยงระหว่างศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดัและศนูย์ด�ารงธรรม

หน่วยงานส่วนราชการ	และภาคประชาชน	รวมทัง้ใช้กลไก

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	 (กม.)	 เป็นเครือข่ายในการ

ด�าเนินงานให้เสร็จสิ้นในพื้นที่

	 ๒)		โครงสร้างศนูย์ควรมทีีป่รกึษาด้านกฎหมายของ

ศูนย์ทั้งในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และท้องถิ่น

 ๓)	ควรพจิารณาเชญิภาคประชาชนหรอืภาคเอกชน 

เช ่น	 ที่ปรึกษาผู ้ตรวจราชการภาคประชาชน	 หรือ	 

ปราชญ์ชาวบ้าน	 เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการด�าเนินงานของ

ศนูย์ด�ารงธรรมเพ่ิมเตมิเน่ืองจากเป็นผูท้ีมี่ความรู้หลากหลาย

มีประสบการณ์	และที่เป็นเคารพนับถือของประชาชน

	 ๔)	ให้ความส�าคญักบัการควบคมุ	ก�ากบัการด�าเนนิ

งานศูนย์ด�ารงธรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่	 ๙๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	

๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน

	 ๕)	การท�างานของจังหวัดควรมีหลักการที่ชัดเจน	

เช่น	 หลักธรรมาภิบาล	 หลักความพึงพอใจของประชาชน	

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยมุ่งเน้นให้ปัญหา

ความเดอืดร้อนและความต้องการของประชาชนได้รับการ

แก้ไขช่วยเหลือให้แล้วเสร็จ	และยุติในพื้นที่

	 ๖)	ควรมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 รวมทั้ ง

กระบวนการและขัน้ตอนของการด�าเนนิการ	กรอบระยะเวลา

การด�าเนินงานในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

	 ๗)		ควรมกีารตัง้งบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ไว้เป็นการเฉพาะ

ประเด็นที่	๒	ด้านการบูรณาการการท�างาน 

	 ๑)	 สร้างเครือข่ายการท�างาน	 โดยจังหวัดและ

อ�าเภอออกค�าสั่งที่ชัดเจนในการมอบหมายภารกิจให้กับ

หน่วยงาน/เจ ้าหน ้าที่ผู ้ รับผิดชอบ	 และมีช ่องทาง 

การส่ือสาร/ท�างานร่วมกนัของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละหน่วยงาน

ที่สะดวกและรวดเร็ว	

	 ๒)	 ควรให้ความส�าคัญกับศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ

และชุดปฏิบัติการต�าบลเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา	 

ในพื้นที่	และเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการท�างานเชิงรุก

	 ๓)		การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

อย่างยั่งยืน	 ต้องท�าให้หมู่บ้านเข้มแข็ง	 โดยต้องส่งเสริม	

สนบัสนนุให้คณะกรรมการหมูบ้่านน�าปัญหา	ความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ีและท�าแผนหมู่บ้านเพ่ือให้แก้ไข

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๔)	การท�างานแบบบรูณาการควรมกีารจดัโครงสร้าง

การบริหาร	 โดยมีผู้รับผิดชอบในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย	

ของแต่ละหน่วยงาน	 สลับหมุนเวียนกันเพื่อท�าหน้าที่

ควบคมุดูแล	อ�านวยการการท�างานในแต่ละวนั	และมเีจ้าหน้าที่

ประจ�า	เจ้าหน้าท่ีหมนุเวยีนในการรับผิดชอบการให้บรกิาร

	 ๕)	จัดระบบการท�างานให้สามารถเชื่อมต่อกับ 

งานบริการประจ�าของหน่วยงานต่างๆ	 โดยมีเงื่อนไข 

ระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน

	 ๖)	จดัประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างความ

เข้าใจในทุกภารกิจงาน	และระบบการเชื่อมต่องาน	

	 ๗)	จดัระบบเชือ่มต่อข้อมลูการให้บรกิารทางระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	ระหว่างศนูย์ฯ	กบัหน่วยงานรบัผดิชอบเฉพาะ

เรื่องการบริการที่มีประสิทธิภาพโดยหากมีปัญหาใด 

เกินอ�านาจของคณะกรรมการหมู่บ้าน	 ให้ส่งต่อข้อมูลให้

ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	และจังหวัด	ตามล�าดับ
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 ๘) ควรน�าระบบ	 Video	 Conference	 มาช่วย 

ในเรือ่งของการประสานงาน	ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั	กับระดับ

อ�าเภอและท้องถ่ิน	 เพื่อให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ได้ทันที	เมื่อมีเรื่องส�าคัญเร่งด่วน

ประเด็นที่	๓	ด้านการอ�านวยความเป็นธรรม 

	 ๑) 	 เร่ืองร ้องเรียนขอความช ่วยเหลือจาก 

ส�านักราชเลขาธิการให้ถือเป็นกรณีด�าเนินการโดยเร่งด่วน	

และให้ปรากฏในผลการท�าของศูนย์ด�ารงธรรมด้วย

	 ๒)	 ควรพิจารณาเชิญหน่วยงานความมั่นคง	 เช่น	

ทหาร	(กอ.รมน)	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจการด�าเนิน

งานและการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด�ารงธรรม	 เนื่องจาก 

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน

	 ๓)	ควรมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในระดับจังหวัด	ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรม

	 ๔)	ควรสร้างระบบเครอืข่ายระหว่างศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวดั	ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	ศูนย์ด�ารงธรรมท้องถิน่	มลูนธิิ 

องค์กรให้ความช่วยเหลือต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว

	 ๕)	 ให้จังหวัดตรวจสอบตัวเลขของเรื่องร้องเรียน

ของศูนย์ด�ารงธรรมให้เป็นปัจจุบัน	 เพราะมีกรณีที่เรื่อง 

ยุติแล้ว	 แต่ไม่ได้มีการลบออกจากระบบท�าให้ร้อยละของ

เรื่องที่ได้รับการแก้ไขไม่ได้ตามเป้าหมายก�าหนด

ประเด็นที่	๔	ด้านการบริการประชาชน 

	 ๑) รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงและ 

มคีวามคาดหวงัสงูต่อผลการด�าเนินงานว่า	จะเป็นหน่วยงาน

ที่สามารถบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 แก่ประชาชนอย่างแท้จริง	

ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 หากมีกรณีใด 

ประสบผลส�าเรจ็และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้รายงาน

ให้กระทรวงทราบ	 เพื่อจะเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ 

ต่อส่วนรวมต่อไป	ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนพอใจมากที่สุด 

	 ๒)	 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดบางแห่งยังมี ท่ี ต้ัง 

ไม่เหมาะสมในการให้บริการ	 จึงควรพิจารณาปรับปรุง

สถานทีต่ัง้ศนูย์ด�ารงธรรม	ไม่ให้คบัแคบ	รวมศนูย์ในการบรกิาร

ไว้ที่เดียวกัน	 และศูนย์ควรต้ังอยู่	 ณ	 ชั้น	 ๑	 ของอาคาร 

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของประชาชนทั่วไป	

ซ่ึงรวมถึงผู้พกิารด้วย	เช่น	มีทีต่ัง้	ณ	ศาลากลางจงัหวดั	เป็นต้น

	 ๓)	 การจัดแบ่งโครงสร้างการบริการภายใน 

ศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัดควรจัดแบ่งพื้นที่ 	 (Zoning)	 

แยกแต่ละงาน/ฝ่ายและติดป้ายบอกทางให้ชัดเจน	 เช่น	 

งานรับเรื่องร้องเรียนเชิญด้านซ้าย	 งานให้ค�าปรึกษา	 

เชิญด้านขวา	เป็นต้น

	 ๔)	 เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการควรจัดท�า	

Flowchart	แสดงข้ันตอนการเล่ือนไหลของงานแต่ละเรือ่ง

ตามภารกจิของศนูย์ด�ารงธรรมมิติใหม่	ต้ังแต่เริม่ต้นจนส�าเรจ็

ตามความต้องการของประชาชน	ทัง้นีค้วรก�าหนดมาตรฐาน

เวลาในการด�าเนินงาน/การให้บริการในแต่ละขั้นตอน 

ให้ชัดเจน	เช่น	เป็นนาที	ชั่วโมง	หรือวัน	ตามข้อเท็จจริง

	 ๕)	ด้านการด�าเนนิงานทีต่่อเนือ่ง	ควรมีระบบในการ

แจ้งผลความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงาน	

ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการด�าเนินการหลายวัน	 เนื่องจาก

เงื่อนไขเวลาของกฎ	 ระเบียบ	 หรือมีการประสานงาน 

กบัหลายหน่วยงาน	ฯลฯ	ให้ประชาชนได้รบัทราบเป็นระยะ

	 ๖)	 ควรเร ่งรัดการจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ทีม่คีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และจดัท�าคูม่อืส�าหรบัประชาชน 

ให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนเพ่ืออ�านวยความสะดวก	แก่ประชาชน

ผู้มารับบริการ

	 ๗)	 ควรน�าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๘)	ด้านการติดตามประเมินผล	ควรมีการประเมิน

ความพงึพอใจของประชาชนผูม้ารบับรกิาร	และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น	 หรือเสนอแนะการ

ปรับปรุงและพัฒนางานศูนย์ด�ารงธรรม

	 ๙)	 ด้านการติดต่อสื่อสาร	 ควรจัดสร้างกลุ่มไลน	์

(LINE)	 เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างศูนย์และเจ้าหน้าที่

ประจ�าศนูย์	เพ่ือประโยชน์ในการส่งข้อมลูข่าวสาร	การแจ้ง

เรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการล่วงหน้า	การติดตามและ

แจ้งผลความก้าวหน้า	และการแจ้งยุติเรื่อง	เป็นต้น
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	 ๑๐)	 ด้านการเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพ 

การให้บรกิาร	งานบรกิารหรอืงานรบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทุกข์ใด

ทีส่ามารถว่าจ้างหรอืฝากภาคเอกชนรบัหรอืด�าเนินการแทนได้ 

ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	 โดยในพื้นที่ซึ่งห่างไกลศูนย์ด�ารงธรรม

จงัหวดั	ศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ	และศนูย์ด�ารงธรรมท้องถิน่	

กค็วรพจิารณาด�าเนนิการ	เช่น	การฝากงานรบัเรือ่งร้องเรียน

ด้านสาธารณูปโภค	น�้าไม่ไหล	ไฟดับ	ไม่ได้รับความสะดวก

ในการรบับรกิารไว้กบัเคาน์เตอร์เซอร์วสิต่างๆ	ซ่ึงมผีูร้บับรกิาร

และสามารถให้บรกิารได้ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	เป็นการด�าเนนิการ

เชิงรุก	 ที่ช่วยลดภาระการเดินทางและลดภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชน

	 ๑๑)	ในระยะเร่งด่วน	ควรท�าความเข้าใจให้ประชาชน

ได้ทราบถึงความตั้งใจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/

รัฐบาล	 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 

ได้อย่างถูกต้อง	ทั่วถึง	เรียบร้อย	ในทุกช่องทางที่สามารถ

ด�าเนินการได้	 ในระยะต่อไป	 ควรมีการจัดสถานที่และ 

เปิดบริการอย่างถาวร	 โดยจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องมาร่วมบริการให้ครบถ้วน	 สมบูรณ์	 รวมทั้ง 

การบรกิาร	หรอือืน่ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ที่

จังหวัด	รวมถึงการขยายผลลงสู่ระดับอ�าเภอ	และท้องถิ่น

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

	 ๑๒)	 ให้มีข้อมูลและอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น

ส�าหรับการปฏิบัติหน ้าที่หลักและภารกิจของศูนย ์	 

ให้เป็นลักษณะ	 Automatic	 Office	 และให้มีการจัดท�า

บัญชีลงทะเบียนการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติราชการไว้ด้วย

ประเด็นที่	๕	ด้านการให้บริการค�าปรึกษา 

	 ควรพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณด้านการพัฒนา

บุคลากรที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาให้มีความรู้หลากหลาย	

สามารถให้ค�าปรึกษากับประชาชนผู้ที่มาขอรับบริการ 

ได้ทุกเรื่องอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ซึ่งต่างจากปัจจุบัน 

ที่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฎิบัติหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเป็นผู้ที่มีความรู	้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 ไม่สามารถให้ค�าปรึกษาต่อ 

ผู้มารับบริการได้ครบทุกด้าน

ประเด็นที่	๖	ด้านการประชาสัมพันธ ์

 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดควรพิจารณาเพิ่มช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายครอบคลุมพ้ืนทีท่ัง้จงัหวดั

เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	 ทราบช่องทาง 

การร้องเรียนร้องทุกข์	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางรายการวิทยุข่าว,	 รายการวิทยุผู้ว่ามาแล้ว,	

ทาง	 สวท.,	 รายการวิทยุที่มีเรตติ้งผู้รับฟังสูง,	 ป้ายไวนิล,	 

คัตเอาท์,	 การเดินทางมายื่นด้วยตนเอง,	 โทรศัพท์,	

จดหมาย/ไปรษณีย์,	 เว็บไซต์,	 และตู้รับฟังความเห็น	 

โดยควรเพิ่มช ่องทางการประชาสัมพันธ ์ผ ่านรายการ 

เสียงตามสายหมู ่บ้าน	 หอกระจายข่าวประจ�าหมู ่บ้าน 

และอื่นๆ	ตามที่เห็นพิจารณาเห็นสมควร	

- การดำาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน

ความเป็นมา

	 ภายใต้การพัฒนาไปสู ่ประชาคมอาเซียนนั้น	

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมักจะได้รับความสนใจและ

กล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน	 เนื่องจากจะน�ามา 

ซ่ึงความเปล่ียนแปลงภายในภมูภิาคอย่างกว้างขวาง	โดยแนว

โน้มการพัฒนาส�าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน	ได้แก่	การจดัระบบและการเพิม่ขึน้ของการค้า	การ

ลงทนุและการบรกิารระหว่างประเทศ	การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและขยายตัวของเมือง	 การบริหารงานชายแดน	 

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด	 การเคล่ือนย้ายคน	

และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร	

กระทรวงมหาดไทยภายใต้อ�านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 

ที่มีความท้าทาย	 ได้แก่	 ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม	่

(Non-traditional	 Security	 Issues)	 การบริหารงาน 

ทางทะเบียน	 การปรับตัวของการบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด	 การค้าชายแดน	 การประกอบอาชีพของ

ประชาชน	 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก	ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	การขยายตัว

ของเมือง	 ความต้องการด้านระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ	 การจัดการความขัดแย้ง	 การพัฒนาภาษา
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ต่างประเทศ	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 

และการส ่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน	 

ดงันัน้	 เพือ่เป็นการเตรยีมพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ในปี	๒๕๕๘	กระทรวงมหาดไทยได้วางกรอบการด�าเนนิการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน	 ๓	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 

๑)	 การสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร	

(Organizational	 Strategic	 Preparedness	 Building)	

ประกอบด้วย	 กลยุทธ ์	 คือ	 การเตรียมความพร้อม 

ด้านบคุลากร	การพฒันาโครงสร้างและระบบบรหิารจดัการ	

การปรบัเปลีย่นเชงินโยบาย	ระเบยีบ	กฎหมายและแนวปฏบิตัิ

ที่เกี่ยวข้อง	การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา	

และการพฒันาภาพลกัษณ์องค์กร	๒)	การเพิม่ขดีสมรรถนะ

การบริหารจัดการพื้นที่	 (Area-based	management)	 

ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	

(Capacity	 Building	 for	 Integrated	 Regional	

Administration	 and	 Development)	 ประกอบด้วย

กลยุทธ์	 คือ	 การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค	 และการกระชับความร่วมมือระดับจังหวัด/	

กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนอื่นๆ	๓)	 การยกระดับการบริการ	

และอ�านวยความเป็นธรรมประชาชน	 (Public	 Service	

Qua l i t y 	 Upg rad ing ) 	 ประกอบด ้ วยกลยุ ทธ 	์ 

คอื	การพัฒนาการบริการประชาชน	และการอ�านวยความ

เป็นธรรมแก่ประชาชน	 โดยเพ่ือให้การเตรียมความพร้อม

สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของกระทรวงมหาดไทยบรรลุ

ผลส�าเร็จ	 ได้มีการก�าหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนใน	 

๓	ระดับ	คือ	การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและเตรียมความพร้อม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (เฉพาะกิจ)	 การจัดท�าแผน

ปฏบิตักิารเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ของกระทรวงมหาดไทย	 และการก�าหนดแนวทางการ 

พฒันาระยะยาวโดยบรรจใุนแผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๘

	 อาเซยีน	หรอื	สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้	(Association	of	Southeast	Asian	Nations	-	ASEAN) 

ก่อตัง้ขึน้โดยปฏญิญากรงุเทพฯ	เมือ่วนัที	่๘	สงิหาคม	๒๕๑๐	

(ค.ศ.	 ๑๙๖๗)	 มีสมาชิกเริ่มแรก	 ๕	 ประเทศ	 และต่อมา 

มปีระเทศเข้าร่วมเป็นสมาชกิเพ่ิมเติม	จนถงึขณะนีม้จี�านวน

ประเทศสมาชิกรวม	๑๐	ประเทศ	ประกอบด้วย	

ประเทศสมาชิก วันที่เข้าเป็นสมาชิก

๑.	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒.	มาเลเซีย	
๓.	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	
๔.	สาธารณรัฐสิงคโปร์	
๕.	ราชอาณาจักรไทย	

วันที่	๘	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๑๐	(ค.ศ.	๑๙๖๗)

๖.	บรูไน	ดารุสซาลาม วันที่	๘	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	(ค.ศ.๑๙๘๔)	

๗.	สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม วันที่	๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๘	(ค.ศ.๑๙๘๕)	

๘.	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
๙.	สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	

วันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	(ค.ศ.๑๙๙๗)

๑๐.	ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่	๓๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ค.ศ.	๑๙๙๙)	
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 ประชาคมอาเซียน	 ก่อตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ์

เริม่แรกเพือ่สร้างสนัตภิาพในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

อนัน�ามาซึง่เสถียรภาพทางการเมอืง	และความเจรญิก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวฒันธรรม	และเมือ่การค้าระหว่าง

ประเทศในโลกมแีนวโน้มกีดกันการค้ารนุแรงข้ึน	ท�าให้อาเซยีน

ได้หนัมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ

การค้าระหว่างกันมากข้ึน	 วัตถุประสงค์หลักที่ก�าหนดไว้ 

ในปฏิญญาอาเซียน	 (The	 ASEAN	 Declaration)	 

มี	๗	ประการ	ดังนี้

	 ๑.	ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ความ

ก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

	 ๒.	 ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ	 สันติภาพและความ

มั่นคงของภูมิภาค

	 ๓.	 ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

วัฒนธรรม	วิชาการ	วิทยาศาสตร์	และด้านการบริหาร

	 ๔.	 ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการ 

ฝึกอบรมและการวิจัย

	 ๕.	 ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม	 การค้า	 การคมนาคม	 การสื่อสาร	 และ

ปรับปรุงมาตรฐานการด�ารงชีวิต

	 ๖.	 ส ่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

	 ๗.	 ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาค

และองค์กรระหว่างประเทศ

ปัญหา/อปุสรรค/ความต้องการและข้อเสนอแนะของจงัหวัด

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 

	 ๑.	ควรมีการยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติ

	 ๒.	ขอให้พจิารณาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

สัญชาติเวียดนาม

	 ๓.	 จังหวัดนครพนมได้ประสบปัญหาไม่สามารถ 

ส่งออกผลไม้ที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชจากด่าน 

สะพานมิตรภาพ	๓	(นครพนม	-	ค�าม่วน)	เข้าสู่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	เนือ่งจากตามพธิสีารเส้นทางขนส่งทีส่าธารณรฐั

ประชาชนจนีได้ลงนามกบัประเทศไทยมสีองเส้นทาง	ได้แก่	

จังหวัดมุกดาหาร	 และเชียงของ	 (จังหวัดเชียงราย)	 ท�าให ้

ส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจ	 นักลงทุนที่ต้องการส่งผลไม้ 

ผ่านสะพานมติรภาพ	๓	(นครพนม	-	ค�าม่วน)	ไปสูส่าธารณรฐั

ประชาชนจนี	เนือ่งจากเส้นทางดงักล่างเป็นเส้นทางทีส่ัน้ทีส่ดุ

เพยีง	๑,๐๒๙	กโิลเมตร	(จงัหวดันครพนมถงึนครหนานหนงิ	

สาธารณรัฐประชาชนจีน)	 จึงขอให้ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการผลักดันเส้นทางจังหวัดนครพนม	 (ไทย)	

แขวงค�าม่วน/นาเพ้า	 (ลาว)	 จาหลอ	 (เวียดนาม)	 ฮาติน	 -	

เถื่อนฮว่า-กรุงฮานอย-หลั่งเซิน-ด่านโหย่อี้กว่าน	 (จีน)	 

ให้มกีารลงนามในพธิสีารว่าด้วยข้อก�าหนดในการกกักนัโรค

และตรวจสอบส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าผลไม้ผ่าน

ประเทศทีส่ามระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจนีด้วย

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

	 ๑.	ทีป่ระชมุคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา	 เม่ือวันที่	 

๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	มีข้อเสนอให้เพิ่มกิจการเป้าหมาย	

จ�านวน	๕	กจิการเป้าหมาย	ประกอบด้วย	๑)	อตุสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ	 ๒)	 การผลิตเครื่องมือแพทย์	 

๓)	 อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรและชิ้นส่วน	 

๔)	 อุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 

๕)	การผลิตพลาสติก

	 ๒.	จงัหวัดสงขลาได้เสนอให้นคิมอตุสาหกรรมภาคใต้ 

(นคิมฉลงุ)	เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา	เนือ่งจาก

นคิมอตุสาหกรรมภาคใต้มศีกัยภาพทีจ่ะส่งเสรมิการลงทุน

ในพื้นที่ให้สามารถเห็นผลในเชิงการพัฒนาอย่างทันท	ี

(Quick	 Win)	 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	 (นิคมฉลุง)	 

มคีวามพร้อมด้านต่างๆ	เป็นอย่างมากทีจ่ะรองรับการลงทนุ

ในภาคอุตสาหกรรม	 สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและ

ระบบขนส่งที่สะดวก

 ๓.		จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับภาคเอกชนในการ 

น�าเสนอรปูแบบ/โครงสร้างการบรหิารจดัการในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษสงขลา	โดยได้ก�าหนดรูปแบบ	ดังนี้

	 	 ๓.๑	 โครงสร้างการบริหารจัดการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษควรเป็นรูปแบบคณะกรรมการบริหาร 
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โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานและมคีณะกรรมการ

บริหารจ�านวนหน่ึง	 โดยคัดเลือกจากผู ้แทนภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	 ท้องถ่ิน	 ภาคประชาสังคม	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร	 เพื่อให้เกิดเอกภาพ

ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่	 สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ตรงกบัความต้องการ	ลดขัน้ตอน	และกระบวนการท�างาน 

โดยให้จังหวัดเสนอโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ในการ

บริหารเพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที	่

เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย	 

ซึง่มศีกัยภาพทางการแข่งขนัสงูกว่าประเทศไทย	และ	กนพ.	

จงัหวดั	สามารถเสนอข้อกฎหมายรวมทัง้มาตรการพเิศษต่างๆ 

เพื่อบูรณาการการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่	 ๔	 ต�าบล	 (ต�าบลส�านักขาม	 ต�าบลส�านักแต้ว	 

ต�าบลปาดงัเบซาร์	และต�าบลสะเดา)	รองรบัการขบัเคลือ่น

เขตเศรษฐกิจพเิศษ	และสร้างความมัน่ใจให้กบัภาคเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศที่มาลงทุน

	 	 ๓.๒	 จั ดตั้ ง ส� า นั ก ง านศู นย ์ บ ริ ห า ร ง าน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแบบเบ็ดเสร็จ	(รัฐร่วมเอกชน)	ในพื้นที่

โดยค�านงึถงึความสะดวกของการให้บรกิารลกูค้าเป็นหลกั	

รวดเร็ว	 แข่งขันได้	 มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน	 

โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานประจ�า	

โดยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการเขตเศรษฐกจิ

พิเศษของจังหวัด	(ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน)

	 ๔.	ขอบเขตอ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ

ประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สงขลาแบบบูรณาการ

	 	 ๔.๑	 ให้หน่วยงานสงักดัส่วนกลาง/ส่วนภมูภิาค/

ส่วนท้องถิ่น	 ตรวจสอบเรื่องที่อยู ่ในอ�านาจใดควรจะ 

มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตาม	

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 เพื่อก่อให้เกิด 

ความสะดวกรวดเรว็	ตอบสนองการท�างานของภาคเอกชน

เพื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศรองรับ 

การขบัเคลือ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	

(อาทิ	ด้านอุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	การค้าการลงทุน)

	 	 ๔.๒		ควรบรูณาการงบประมาณของกระทรวง

ต่างๆ	ที่สนับสนุน

  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

 ๑.		เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส	มีลกัษณะ

ทีแ่ตกต่างจากเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัอืน่ๆ	กล่าวคอื 

ไม่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานในพื้นที่

เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีแรงงานเป็นจ�านวนมาก	 

คิดเป็นร้อยละ	 ๕๗	 ของประชากรทั้งหมด	 แต่ด้วยเหตุที่

ประสบปัญหาความไม ่สงบเรียบร ้อย	 ภาพลักษณ์ 

ความไม่ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	ท�าให้ไม่มกีารลงทนุ

และการจ้างงานในพืน้ที	่จงึท�าให้แรงงานบางส่วนต้องเข้าไป

ท�างานในประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

ทีเ่ข้มแขง็	หากมกีารลงทนุในเขตการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จะท�าให้แรงงานเหล่านั้นกลับมาท�างานใกล้บ้าน	 ซึ่งจะ

ท�าให้ครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุขมากขึ้น

	 ๒.		การพัฒนาพื้ นที่ เป ็นนิคมอุตสาหกรรม 

อย่างเต็มรูปแบบมีต้นทุนในการพัฒนาไร่ละประมาณ	 

๑.๒	ล้านบาท	หากพฒันาในทีดิ่นของรฐัซ่ึงจงัหวดันราธวิาส

ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่พรุ	เมื่อพิจารณาต้นทุนแล้วจะพบว่า	

ค่าพฒันาทีด่นิเมือ่รวมกบัค่าถมทีด่นิแล้วจะมต้ีนทนุสงูมาก	

ซึ่งภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ	คาดหมายได้ว่าจะไม่มี

เอกชนรายใดลงทนุซือ้/เช่าทีด่นิทีพ่ฒันาแล้วและมรีาคาสงู	

แนวทางที่เป็นไปได้คือ	 รัฐจัดหาที่ดินของเอกชนเนื้อที่	

๒,๒๗๗	 ไร่	 ๗๘.๑	 ตารางวา	 ต�าบลละหาร	 อ�าเภอยี่งอ	 

ซ่ึงเป็นที่ดินขนาดใหญ่	 และมีเพียงแปลงเดียวในจังหวัด

นราธวิาส	ทัง้ยงัอยูใ่นเขตทีม่คีวามปลอดภยัสงู	อยูห่่างจาก

ศูนย์ราชการ	 ๕	 กิโลเมตร	 อยู่ใกล้สถานีรถไฟตันหยงมัส	 

ท่าอากาศยานนราธวิาส	ท่าเทยีบเรอืนราธวิาส	สถานจ่ีายน�า้	

และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	โดยรฐัลงทุนเฉพาะระบบโรงไฟฟ้า 

ระบบน�า้ประปา	ถนน	แล้วให้เอกชนเช่าในราคาทีเ่หมาะสม	

และลงทุนก่อสร้างโรงงานเอง	 ซ่ึงหากรัฐจัดซ้ือท่ีดินแปลง

ดังกล่าวในราคาไร่ละ	 ๒๒๐,๐๐๐	 บาท	 สามารถขายไม้ 

ยางพาราได้ไร ่ละ	 ๔๐,๐๐๐	 บาท	 เหลือราคาที่ดิน	 

๑๘๐,๐๐๐	 บาท	 หากให ้ เอกชนเช ่าในราคาไร ่ละ	 
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๑๐,๐๐๐	บาท/ปี	หรือตารางวาละ	๒๕	บาท/ปี	ก็จะท�าให้

รฐัคุม้ทนุในเวลา	๑๘	ปี	ทัง้นี	้สามารถก�าหนดให้เอกชนเช่า

เป็นระยะเวลา	 ๕๐	 ปี	 ตามแนวทางของการจัดหาที่ดิน 

เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ซ่ึงวิธีการ 

ให้เอกชนเช่าทีด่นิและก่อสร้างโรรงานเองจะมคีวามคุม้ทนุ

มากกว่าการพัฒนารวมทั้งระบบ	 เนื่องจากการลงทุน 

ของภาคเอกชนแต่ละรายมลีกัษณะประเภทกจิการแตกต่างกนั 

บางกิจการไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากส่ิงที่รัฐ 

จัดสร้างและพัฒนา	

	 	 ๓.	 สิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่นักธุรกิจเฝ้าจับตาดู 

การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	 คือ	 

การเร่งรัดจัดหาที่ดิน

	 ๔.	 การหาวิธีการบริหารจัดการภายหลังจาก 

ได้ที่ดินมาแล้วต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาที่ดินเต็มรูปแบบ

ตามวิธีการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

(กนอ.)	 หรือจะให้เอกชนเช่าในราคาถูกหรือจะให้สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารท่ีดิน	 ซึ่งต้องมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

	 ๕.	ประโยชน์ทีร่ฐัจะได้รบั	คอื	หลกัขาดทนุคอืก�าไร	

ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

การที่เอกชนลงทุนก่อสร้างโรงงานจะท�าให้มีการจ้างงาน 

ในพื้นที่	 ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ภาพลักษณ์ความไม่สงบจะถูกแทนที่

ด ้วยภาพลักษณ์ของการพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหา 

ความม่ันคงอย่างยัง่ยนื	ภายใต้เศรษฐกจิน�าความปลอดภยั

	 ๖.	 สิทธิประโยชน ์ ท่ีรัฐก�าหนดส�าหรับเขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่	 ๑	 น้อยกว่าสิทธิประโยชน ์

ที่จังหวัดนราธิวาสได้รับภายใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	

๓	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	และ	๔	อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา	

ซึ่งแม้ว่าจะมีสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดตามที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้แล้วก็ตาม	 แต่ยังสร้างแรงจูงใจไม่มากพอ	 และ

หากสิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญย่อมท�าให้

เอกชนสนใจท่ีจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่จังหวัดสงขลามากกว่า	 ดังนั้น	 ควรมีการพัฒนาสิทธิ

ประโยชน์ที่มีลักษณะเฉพาะ	 อาทิ	 การให้สัญชาติไทยกับ

นักลงทุนต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีด้วยเงินลงทุน 

ไม่น้อยกว่า	 ๕๐	 ล้านบาท	 และมีระยะเวลาการลงทุน 

ไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปีต่อเนื่อง	 (ห้ามถอนเงินลงทุนก่อน)	 

หากผิดเง่ือนไขจะถูกถอนสัญชาติไทย	 หรือจะอนุญาตใน

ลักษณะ	Permanent	Residences

		 ๗.	ค่าเช่า	ให้จังหวัดค�านึงถึงบรรยากาศการลงทุน

ในพื้นที่อันมหาศาลของภาคเอกชน	 มากกว่ารายได้	 

ท่ีจะได้จากการเก็บค่าเช่า	 และความพิเศษควรจะได้

มากกว่าพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นๆ	

หากภาครัฐจะเก็บอัตราค่าเช่าให้ใช้อัตราเดียวกับนิคม

อุตสาหกรรมบานา	 จังหวัดปัตตานี	 เท่ากับ	 ๑๔.๕	 บาท/

ตารางวา/ปี	หรือ	๕,๘๐๐	บาท/ไร่/ปี	

	 ๘.	ขอให้ภาครัฐยกที่ดินเปล่าให้ภาคเอกชนลงทุน	

โดยก�าหนดระยะเวลาในการลงทุนไว้	 และหากไม่ลงทุน

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	รัฐจะยึดที่ดินคืน

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

	 ๑.	 การก ่อสร ้างด ่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก	 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษ	(กนพ.)	ครัง้	๒/๒๕๕๘	เมือ่วนัที	่๑๖	มนีาคม	๒๕๕๘	

กนพ.	 มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

กระทรวงกลาโหมเร่งหาข้อยุติเรื่องเขตแดนและการใช้

ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก	

เนือ่งจากการก่อสร้างบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อเขตแดนระหว่างประเทศ

	 	 	 โดยกรมศุลกากรได้ประสานขอความร่วมมือ

ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ	 เพ่ือประสานขอความ 

ร่วมมือไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะกรรมการ

ชายแดนไทย-กัมพูชา	 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อสร้าง

อาคารที่ท�าการด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กดังกล่าว	 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้กรมศุลกากรน�าเรื่อง 

ดงักล่าวเข้าสูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาปัญหา

เขตแดนของประเทศไทยหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา

จุดผ่านแดนภายใต้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

คณะอนกุรรมการพจิารณาเปิดจดุผ่านแดน	ภายใต้ส�านกังาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 ได้เชิญตัวแทนกรมศุลกากร 
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และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกรณี	 การก่อสร้างอาคาร 

ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กหลังใหม่	 เมื่อวันที่	๘	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ	 เห็นควรชะลอการก่อสร้าง

อาคารด่านศุลกากรหลังใหม่ไว้ก่อน	 โดยให้กรมศุลกากร

ปรับแผนการใช้งบประมาณทีได้รับการจัดสรรไว้แล้วไป

ด�าเนินการในส่วนอื่นๆมอบให้กระทรวงการต่างประเทศ 

น�าเรือ่งน้ีเข้าสู่ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารเขตแดนร่วมไทย-

กัมพูชา	ต่อไป

	 ซึ่งในกรณีดังกล่าว	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดตราด	 

ได้มกีารหารอือย่างไม่เป็นทางการกบัผูว่้าราชการจงัหวัดเกาะกง 

แห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา	โดยผูว่้าราชการจงัหวดัเกาะกง	

พจิารณาแล้วเหน็ว่า	หากจะมกีารก่อสร้างอาคารทีท่�าการของ

ด่านศลุกากรคลองใหญ่	บรเิวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก	

ทางจังหวดัเกาะกงไม่เหน็ชอบด้วย	เนือ่งจากบริเวณดงักล่าว

ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตแดน	 แต่อย่างไร

กต็ามผูว่้าราชการจงัหวดัตราด	ได้เสนอแนวทางการพฒันา

ในรปูแบบใหม่ว่า	หากจะมกีารด�าเนนิการปรบัปรงุในลกัษณะ

ของการขยายช่องทางการจราจรจากถนน	 ๒	 เลน	 

เป็น	ถนน	๔	เลน	ช่องทางจราจรและมีทางเดินเท้า	เข้า-ออก	 

อย่างชดัเจน	ในส่วนของการปรบัปรงุอาคารของด่านศลุกากร	

และด่านตรวจคนเข้าเมอืง	ในลกัษณะทีเ่หมาะสมและชดัเจน 

ไม่มีลักษณะของอาคารตึกถาวร	 ทางจังหวัดเกาะกงจะมี

ความคิดเห็นประการใด	ซึง่ทางผูว่้าราชการจงัหวดัเกาะกง	

ได้พิจารณาเบ้ืองต้นแล้วเหน็ชอบด้วยว่า	หากมกีารด�าเนนิการ

ขยายช่องทางจราจรและมีการปรับปรุงอาคารท�าการ 

ที่ไม่มีลักษณะถาวรแล้วทางจังหวัดเกาะกงเห็นชอบด้วย	 

ซึ่งจังหวัดตราด	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดตราด	 ได้ไปด�าเนินการออกแบบเส้นทาง 

ถนนจราจร	 และแบบอาคารที่ท�าการชั่วคราวให้กับทาง

ด่านศลุกากรจงัหวดัได้มหีนงัสอื	ประสานแจ้งด่านศลุกากร

คลองใหญ่	 ในเรื่องการแจ้งข ้อขัดข ้องผู ้ว ่าราชการ 

จังหวัดเกาะกง	 และข้อตกลงใหม่ระหว่างผู้ว่าราชการ

จงัหวัดตราด	และผูว่้าราชการจงัหวดัเกาะกง	แห่งราชอาณาจกัร

กัมพูชาทราบ	เพื่อให้ด่านศุลกากรคลองใหญ่	ประสานแจ้ง

รายงานผลการด�าเนินการดังกล่าวให้	 กรมศุลกากรทราบ	

เพ่ือพิจารณาปรับโครงการจากก่อสร้างอาคารที่ท�าการ

บริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก	 เป็นการขยายช่อง

ทางการจราจร	พร้อมทัง้การก่อสร้างอาคารทีท่�าการชัว่คราว	

ตามรูปแบบนี้	 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	

ได้เสนอและผ่านความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง

		 ๒.	หลั งจากด� า เนินการก ่อสร ้ างแล ้ว เสร็จ	 

ยังไม่มีผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือ	 จึงต้องเร่งด�าเนินการ

วางแผนในการจัดหาผู้บริหารท่าเทียบเรือ

		 ๓.	บริเวณทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์

คลองใหญ่	 มีความคับแคบ	 จ�าเป็นต้องมีการขยายถนน	 

ซึ่งขณะนี้ยังติดขัดปัญหาในการเจรจาต่อรองราคาในพื้นที่	

อาจจ�าเป็นต้องใช้กฎหมายเวนคืนที่ดิน

	 ๔.	การจัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	

(One	Stop	Service:	OSS)	จังหวดัตราด	จ�าเป็นต้องขอรบั

การสนับสนุนงบประมาณในปี	 ๒๕๕๙	 ประกอบด้วย	 

งบบุคลากร	และงบด�าเนินงาน

	 ๕.	ในการเตรียมพ้ืนท่ีรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ	มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

		 	 ๕.๑	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

(กนอ.)	 จ�าเป็นต้องเข้าด�าเนินการโดยเร็วที่สุด	 โดยเร่ง

ปรบัปรงุระเบยีบของ	กนอ.	ให้สามารถท�างานได้อย่างรวดเรว็ 

โดยที่ก่อน/ระหว่าง	ที่	กนอ.จะเข้าท�าการพัฒนาโครงการ	

กนอ.	 ต้องพร้อมรับค�าร้องขอสิทธิประโยชน์โดยประสาน

จังหวัด	ส่วนหลัง	ที่	กนอ.	 เข้าด�าเนินการพัฒนาโครงการ

แล้วจะต้องพิจารณาว่าใครจะมีอ�านาจในการอนุมัต	ิ 

หากนักลงทุนมีความสนใจ	

	 	 ๕.๒	 ต ้องมีข ้อตกลงเรื่องสินค ้าผ ่านแดน	 

ซึ่งต้องมีความชัดเจนทุกรายการ

		 	 ๕.๓	 การจัดระบบโครงสร้างเขตเศรษฐกิจ

พิเศษให้ชัดเจน	 เช่น	 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีการ 

ส่งเสริมบริการส�าคัญบางประการ	 เช่น	 พัฒนาศูนย์กลาง 

โลจิสติกส์	ศูนย์การค้าขาย	เป็นต้น
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 ด ้ านการพัฒนา โครงสร ้ า งพื้ น ฐานและ 
สิ่งอำนวยความสะดวก โลจิสติกส์	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องต้นทุนที่สูง)	 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิง่อำนวยความสะดวกการขนส่งส่งผลให้เกดิความเสีย่งในการ
พัฒนาเรื่องผลกระทบเชิงลบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 จังหวัดไม่มีแผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล 
ส�าหรบัความร่วมมอืหลากหลายทางวชิาการและเศรษฐกจิ	
(BIMSTEC)	และแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน 
 พืน้ท่ีด่านชายแดน	พบแรงงานต่างด้าวสญัชาตลิาว
ที่ เดินทางเข ้าเมืองถูกต ้อง	 แต ่ต ้องการหลบเลี่ยง 
การต่อใบอนุญาตต้องถูกเปรียบเทียบปรับกรณีอยู ่ใน 
ราชอาณาจักรเกินก�าหนดการอนุญาตแล้วไปขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวตามประกาศ	 คสช.	 ส่งผลให้รัฐสูญเสีย 
รายได้จากค่าปรบัดงักล่าว	นอกจากน้ีคนต่างด้าว	สัญชาติลาว 
ทั้งที่เดินทางถูกต้องและไม่ถูกต้อง	 เมื่อถูกตรวจพบ 
โดยไม่พบเอกสารเดินทางเข้า-ออก	 และถูกจับกุมใน 
ความผิดฐาน	 “เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดย 
ผิดกฎหมาย”	 จะถูกควบคุมส่งตัวผลักดันกลับภูมิล�าเนา
เท่านั้น	ส่งผลให้ปริมาณคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสูงขึ้น
และภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณรายจ่ายในขั้นตอน 
การจับกุม,	ควบคุม	และส่งกลับ	เป็นจ�านวนมาก
 จุดผ่านแดนต่างๆ	 เช่น	 จังหวัดระนอง	 บุคลากร	
เจ้าหน้าที่ผู ้เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาเมยีนมาร์	 รวมถงึความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัขนบธรรมเนยีมประเพณใีนกลุ่มประเทศ
อาเซยีน	นอกจากนีร้ะบบการคดักรองบคุคลยงัไม่มคีวามพร้อม 
อาจจะส่งผลให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือ	กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
แอบแฝงเข้ามา	ซึง่ท�าให้เกดิปัญหาในการตรวจสอบและส่งผล
ให้การท�างานไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร	ดงันัน้เหน็ควรให้
มกีารจดัตัง้ศนูย์ควบคมุหรอืศนูย์ประสานงานของกลุม่	AEC	
โดยร่วมกบัหลายหน่วยงาน เพือ่ประสานงานและตรวจสอบ
ข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และ 
ที่ส�าคัญสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
 การค้าขายฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน	 เช่น	 ประเทศ
เมียนมาไม่เป็นสากล	 ขาดความชัดเจน	 และบ่อยครั้ง 
ที่การค้าชายบริเวณแนวชายแดนได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาความมัน่คงภายในประเทศ	โดยสภาพพืน้ทีช่ายแดน
ของทั้งสองประเทศที่เป็นแม่น�้า	 และทะเล	มีท่าเรือ	 (แพ)	
ส�าหรับน�าเข้า-ส่งออก	กว่า	๑๐๐	แห่ง	กระจายตามพื้นที่
เป็นบริเวณกว้าง	ท�าให้ยากต่อการควบคุม
 ปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ๑)	ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย ์ไม ่ได ้รับการ
คุ ้ มครอง ติดตามให ้การช ่ วย เหลืออย ่ างต ่อ เนื่ อง	 
ดังนั้น	 จึงควรมีการติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นผู้เสียหายซ�้า
	 ๒)		การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ได้ท�าอย่างต่อ
เนื่อง	การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีน้อย
	 ๓)	 ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการค้ามนุษย์
	 ๔)		เยาวชนมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบดารา
นักร้องที่ผิดๆ	เพิ่มมากขึ้น	
	 ๕)	การเปิดด่านการค้าชายแดนท�าให้มกีารเข้าออก
ประเทศได้ง่ายขึ้น	
	 ๖)	เหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบของแรงงานประมง
ส่วนใหญ่	 ไม่ต้องการด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าความผิด	
เนื่องจากไม่รู้จักชื่อนายหน้า	ไต๋กงเรือ	หรือเจ้าของเรือ	
	 ๗)		ขบวนการมีการพัฒนารูปแบบการกระท�าผิด 
ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา	 โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลย ี
เข้ามาใช้ท�าให้ยากแก่การติดตาม	ตรวจตรา	และจับกมุของ
เจ้าหน้าที่	
	 ๘)		การประสานการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องยังประสบปัญหา	 คือ	 บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
งานด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของแต่ละ 
หน่วยงานมีการสลับสับเปลี่ยน	 ท�าให้ขาดความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติงาน	
	 ๙)		ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหาย	
	 ๑๐)	ประสบปัญหาเรื่องระบบข้อมูล	 การรับ 
แจ้งเหตุ/เบาะแสผ่านระบบ	OSCC	 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
ยังมีปัญหา	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่สามารถเปิดดูข้อมูล
ในระบบได้	ท�าให้ติดขดัในการส่งต่อข้อมลูและการตดิตาม
ผลการด�าเนินการ	
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 ๑๑)	บุคลากรโดยเฉพาะผู ้ปฏิบัติงานในการ 

คัดแยกผู้เสียหายการค้ามนุษย์ยังมีน้อยและขาดความรู้	

เช่น	 พนักงานสอบสวนหญิง	 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม	 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ 

ของจังหวัด	 ต้องมีการเพิ่มบุคลากรและการจัดอบรม 

เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน	เป็นต้น

	 ๑๒)	ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 ไม่คิดว่าตนเป็น

เหยื่อ	การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลค่อนข้างน้อย 

	 ๑๓)	สถานที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ยังไม่มีสถานที่เหมาะสม	 เช่น	 บางจังหวัดใช้สถานีต�ารวจ

เป็นสถานที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

	 ๑๔)		พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายส่วนใหญ ่

จะเป็นผู ้หญิงและการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเวลา 

กลางคืน	

	 ๑๕)	 พนักงานเจ้าหน้าท่ีขาดทักษะในการสืบค้น 

ข้อเท็จจริงในประเด็นการค้ามนุษย์	

	 ๑๖)	งบประมาณการจดัประชมุคณะอนกุรรมการ

ศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์จงัหวดั

ไม่เพียงพอ

	 ๑๗)	ป ัญหาด ้านการบังคับใช ้กฎหมายและ 

การให้ความช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์	 

ผู ้เสียหายจ�านวนมากไม่กล้าเข้าไปขอความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานภาครัฐ

	 ๑๘)	ขาดล่ามในการสื่อสารกับผู ้ถูกเป็นเหยื่อ 

ค้ามนุษย์	

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
ข้อเสนอแนะที่ ๑.	ด้านสินค้าและบริการควรมีการจัดเก็บ

และท�าระบบฐานข้อมูลของสินค้าและบริการทุกประเภท

ทั้งของไทยและของประเทศในกลุ่มอาเซียน	(รู้เขา	-	รู้เรา)	

เพือ่เป็นข้อมลูในการส่งเสรมิการผลติและพฒันาสนิค้าและ

บริการที่จังหวัดมีศักยภาพ	 และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ไม่มีหรือไม่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาในประเภทของ

สนิค้าและบรกิารนัน้ๆ	เนือ่งจากวัตถุประสงค์ในการรวมกลุม่

อาเซียนรวมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระหว่าง

ประเทศกลุ่มอาเซียนกับคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ	นอกกลุ่มประเทศ

อาเซียน	มิใช่รวมเพื่อแข่งขันกันเอง

 

สรปุผลสำาเรจ็ของการดำาเนนิการตามข้อเสนอแนะที่
หน่วยงานรับไปดำาเนินการ
 จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๑.	ได้มีแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อ�าเภอเพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรี	 โดยได้มีโครงการตรวจติดตามและขับเคลื่อน

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	ภายใต้	๒	กจิกรรม	คอื	

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพที่ท�าการปกครองจังหวัด	

และ	จัดท�าฐานข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

	 ๒.	จังหวัดกาญจนบุรี	ได้จัดตั้ง	“ศูนย์พัฒนาการค้า

และธรุกจิไทยในอาเซียน	(AEC	Business	Support	Center) 

ขึ้ นมา เพื่ อ รองรั บการ จัด ต้ั ง เขต เศรษฐกิ จพิ เ ศษ 

ตามแนวชายแดน	และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน	โดยผู้ประกอบการ	หรือประชาชนทัว่ไป	การลงทนุ	

ข้อมูลการค้าชายแดน	 ข้อมูลพื้นฐาน	 ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

ของจงัหวดั	และของประเทศ	กฎระเบยีบการน�าเข้า-ส่งออก 

ศนูย์ความรูเ้กีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	และข้อมูล

ของประเทศสมาชิกในกลุ ่มอาเซียนทั้ง	 ๑๐	 ประเทศ	 

รวมถงึข้อมลูบรกิารต่างๆของกระทรวงพาณชิย์	ได้	ณ	จดุเดยีว 

ได้ทุกที่ทุกเวลา	

	 ๓.	 จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ประจ�า 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน	ณ	ส�านักงาน

พาณชิย์จงัหวดักาญจนบรุ	ีโดยหากมผีูป้ระกอบการรายใด

ประสบกบัปัญหาหรือต้องการสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั

ข้อมลูการน�าเข้า-ส่งออก	สามารถพดูคยุสอบถามกบัเจ้าหน้าที่

โดยตรงไปยงั	ศนูย์บริการส่งออกแบบเบด็เสร็จ	(One	Stop	

Export	Service	Center	:	OSEC)	โดยผ่าน	application	skype 

ซึ่งศูนย์	 OSEC	 ได้ตั้งอยู ่ที่อาคารกรมส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศ	 ชั้น	 ๑	 ถนนรัชดาภิเษก	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพฯโดยได้มีการรวมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	
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จ�านวน	๑๙	หน่วยงาน	ไว้ทีจ่ดุเดยีว	ซึง่การสือ่สารผ่านระบบ 

application	 skype	 จะช่วยท�าให้ผู ้ประกอบการและ

ประชาชนทัว่ไปได้รบัความสะดวกมากขึน้	สามารถประหยัด

เวลาในการเดินทาง	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 ลดข้ันตอน	 และ

พิธีการเอกสารที่ซ�้าซ้อน	

	 ๔.	 จงัหวัดกาญจนบรุ	ีได้มกีารจดัเตรยีมการเวบ็ไซต์	

และปรับปรุงข้อมูล	 พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูลในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนให้ครบถ้วน	รวมทัง้จดัส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารบัการอบรม

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

 จังหวัดตราด

	 -		ศู น ย ์ บ ริ ก า ร เ บ็ ด เ ส ร็ จ ด ้ า น ก า ร ล ง ทุ น	 

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด	ได้ให้บริการ	ดังนี้

	 -	 จัดท�าหนังสือคู ่มือการลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด	 ส�าหรับนักลงทุนและผู้สนใจ

ทั่วไป

	 -	 จัดสถานที่ให้บริการข้อมูล/ค�าแนะน�า/ปรึกษา

	 -		จดับรกิารส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน/

SME	 ในการกู ้เงินเพื่อขยายกิจการ	 จ�านวน	 ๖๑	 ราย  

วงเงินกู้	๖๖,๖๕๐,๐๐๐	บาท	ซึ่งได้ส่งต่อให้ธนาคาร	SME	, 

ออมสิน	ด�าเนินการต่อไป

 จังหวัดสงขลา 

	 ๑)	ศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ด้านการลงทุน	(One	

Stop	Service	:	OSS)	จงัหวดัสงขลา	ตัง้อยู	่ณ	ศนูย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่	 ๑๑	 เลขที่	 ๑๖๕	 ถนนกาญจนวนิช	

ต�าบลน�้าน้อย	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เบอร์ติดต่อ	

๐	–	๗๔๓๑	-	๑๕๖๕	ปัจจบุนัมผีูใ้ช้บรกิารในช่องทางเวบ็ไซน์ 

www.oss.songkhla.go.th	ตัง้แต่วนัที่	๒๖	กมุภาพันธ์	ถงึ	

๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	๑๐,๕๓๔	ราย

	 ๒)	คณะท� างานศูนย ์บริการแบบเบ็ด เส ร็จ 

ด้านการลงทนุ	(One	Stop	Service	:	OSS)	จงัหวดัสงขลา	

ประกอบด้วย

	 	 -		รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลาที่ ได ้รับ 

มอบหมาย	เป็นหัวหน้าคณะท�างาน

	 	 -		ส่วนราชการ	จ�านวน	๑๑	คน

	 	 -		ภาคเอกชน	จ�านวน	๒	คน	

	 	 -		อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	เป็นคณะท�างาน

และเลขานุการ

	 	 -		ผู ้อ�านวยการศูนย์ส ่งเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคที่	๑๑	เป็นคณะท�างานและเลขานุการร่วม

	 	 -		เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	

คณะท�างานและเลขานุการร่วม

	 	 -	 เจ้าหน้าท่ีส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สงขลาที่ได้รับมอบหมาย	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 -	 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดส�านักงานจังหวัดสงขลาที่ ได ้รับมอบหมาย	 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 รวมทั้งสิ้น	๑๙	คน	โดยมีหน้าที่	ดังนี้	

		 (๑)		 ขับเคล่ือนด�าเนินงานศูนย ์บริการแบบ

เบด็เสรจ็ด้านการลงทนุ	(One	Stop	Service:OSS)	จงัหวดั

สงขลา	ให้บรรลุตามเป้าหมายและแนวทางที่ก�าหนด	

	 (๒)		เชิญหน่วยงานส่วนราชการที่ เกี่ยวข ้อง 

มาให้ข้อมูลและด�าเนินการต่างๆ	 ในการให้ความสะดวก 

แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการตามความเหมาะสม

		 (๓)		 รายงานผลการด�าเนินงานให้ผู ้ว่าราชการ

จงัหวดัสงขลาทราบ	เพือ่รายงานให้คณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทราบ	ต่อไป

		 (๔)		 ประมวลปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

		 (๕)		 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและผลการ

ด�าเนินงานผ่านช ่องทางการประชาสัมพันธ ์ เพื่อให ้

ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วถึง

		 (๖)		 ภารกิจอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

		 ๓)		 ผู ้บริหารจังหวัดสงขลา	 ประกอบด ้วย	 

ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา/รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา/

หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง/ประธานหอการค้าจงัหวดั

สงขลา/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	 รวมถึง

นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้	ได้อาศัยบทบาท

ของผู้น�าในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมการ 

ให้สัมภาษณ์สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	รวมถึงการสร้างความเข้าใจ

ผ่าน	Social	Network	
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	 ๔)	การจัดท�าเอกสารเผยแพร ่สร ้างความรู ้	 
ความเข้าใจ	ให้กับประชาชน	และนักลงทุนในพื้นที่
		 ๕)	ได้ประสานความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน	
โดยที่ผ่านมาได้ด�าเนินการ	 เช่น	 การหารือกับ	 รัฐเคดาห์	 
เม่ือวันที่	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 เพื่อสร้างโอกาสและ 
ความร่วมมอืในโครงการ	Rubber	City	ซึง่สอดคล้องกับการ
พฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา	ในรปูแบบคลสัเตอร์ 
โดยในส่วนของจังหวัดสงขลาจะเน้นในเรื่อง	 ปาล์มน�้ามัน	
อาหารทะเลแปรรูป	 และยางพารา	 การหารือแนวทาง 
ความร่วมมือด้านการค้า	 การลงทุนผ่านสถานกงสุลใหญ่
อินโดนีเซยีประจ�าสงขลา	โดยรองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา 
(นายอนุชิต	 ตระกูลมุทุตา)	 ได้น�าคณะลงพื้นที่	 เมื่อวันที่	 
๑๔	ธนัวาคม	๒๕๕๘	ซึง่ผูบ้รหิารสถานกงสลุใหญ่อนิโดนเีซยี
ประจ�าสงขลา	มคีวามพงึพอใจต่อพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษสงขลา	ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้า	การลงทุน
ที่ส�าคัญ	 โดยจะน�าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักลงทนุของประเทศอนิโดนเีซยีมาลงทนุในพืน้ที่
ต่อไป
 จังหวัดหนองคาย
 -	 สถานที่ตั้ง	ศูนย์บริการ	OSS	ตั้งอยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย	 ชั้น	 ๑	 บริเวณศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
หนองคาย	เปิดท�าการในวัน	และเวลาราชการ	
	 -	 ด้านบคุลากร	ศนูย์บรกิาร	OSS	มเีจ้าหน้าทีป่ฏบิติั
งานประจ�าศูนย์ฯ	 จ�านวน	 ๓	 คน	 และจังหวัดได้จัดเวร 
เจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบัิตหิน้าทีป่ระจ�าศนูย์ฯ	เป็นประจ�าทกุวนั
ท�าการ	ซึง่ประกอบด้วยคณะท�างานทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จาก
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เจ้าหน้าท่ีประจ�า
ศูนย์ฯ	จะท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารด้านข้อมลูเกีย่วกบัเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ	 และอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	 
แก่ผู้ประกอบการ	นักลงทุนและประชาชนทั่วไป	
	 -	จงัหวดัหนองคายได้ประชาสมัพนัธ์	ผ่านส่ือต่างๆ	
เช่น	facebook	ของจังหวัดหนองคาย	สื่อประชาสัมพันธ์	
ทางโทรทัศน์และวิทยุ	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	และดงึดดูนกัลงทุน	
รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษหนองคาย	โดยจังหวดัหนองคายได้รับความสนใจจาก
รฐับาลจนี	ทีต้่องการลงทนุในรปูแบบคลสัเตอร์อตุสาหกรรม
การเกษตรแปรรูป	โดยขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการศกึษาพืน้ที่
ลงทุนและทิศทางการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย
 จังหวัดตาก
 ๑.	จังหวัดตากได้ประกาศจัดตั้ง	 “ส�านักงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”	ณ	ถนนสายเอเชีย	(แม่สอด- 
ริมเมย)	ต�าบลแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	โดยท�า
พิธีเปิดส�านักงานฯ	เมื่อวันอังคารที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๘	
	 	 ภายในส�านกังานเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก	
ประกอบด้วย
	 	 ๑)	 ศูนย ์บริการเบ็ดเสร็จด ้านการลงทุน	 
(One	 Stop	 Service:	 OSS)	 เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการ 
ด้านการค้า	การลงทนุ	การให้ข้อมลูและประสานการด�าเนนิงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
	 	 ๒)	 ศนูย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านแรงงาน	สาธารณสขุ
และความมั่นคง	เพื่อให้บริการด้านต่างๆ	เกี่ยวกับแรงงาน	
การจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว	การอบรมฝีมอืแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
	 	 ๓)	 ศนูย์สถาปนาความสมัพนัธ์บ้านพีเ่มืองน้อง	
(Sister	 City)	 ระหว่างแม่สอดและเมียวดี	 เพ่ือใช้เป็น
ส�านักงานในการประสานความร่วมมือ	 และสร้างความ
สัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง	ระหว่างแม่สอดและเมียวดี
	 	 	 	 ทัง้นี	้ได้มอบหมายเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องไปปฏบิติังานประจ�า	ณ	ส�านกังานฯ	เพือ่อ�านวย
ความสะดวกด้านพิธีการและการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 
แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ	 และเพื่อเป็นการควบคุมดูแล 
การลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก	จงัหวดัได้แต่งตัง้
คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองชุดควบคุมดูแลการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 ในส่วนค�าร ้องขอ 
ของนกัลงทนุ	และพจิารณาจดัสรรหรอืบรหิารจดัการท่ีดนิ	 
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
		 ๒.	มนีกัลงทนุทีส่นใจลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษตาก	 และขอข้อมูลจากศูนย์	 OSS	 ด้านการลงทุน	 
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มจี�านวน	๙๓	ราย	จ�านวนเงนิลงทุน	๕,๑๐๓	ล้านบาท	และ

มผีูป้ระกอบการทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสรมิด้านสทิธปิระโยชน์

จาก	BOI	แล้ว	จ�านวน	๕	ราย ดังนี้

	 	 -	 อยู ่ระหว่างการพิจารณาให้การส่งเสริม	

จ�านวน	๓	ราย	

	 	 - 	 ได ้ รับการตอบรับมติ ให ้การส ่ ง เสริม	 

จ�านวน	๑	ราย	(บริษัท	รอซโซ่	จ�ากัด)	

		 	 -		 ออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว	 ๑	 ราย	 

(บ.	โหย่ง	จิ้ง	อินเตอร์เนชั่นเนล	จ�ากัด)

	 ๓. การจัดท�าคู่มือการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตาก จังหวัดได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน	(BOI)	เพื่อจัดท�าคู่มือการลงทุนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก	 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 

ซึง่รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก 

ส�าหรับแจกจ่ายให้แก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติ

 จังหวัดปราจีนบุรี

	 ส� านักงานอุตสาหกรรมจั งหวัดปรา จีนบุ รี	 

ได้ด�าเนินการประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 

ทุกภาคส่วนในพื้นที่ดังนี้	

	 ๑.	จั งหวัดปราจีนบุ รี 	 จั ดคณะตรวจเยี่ ยม 

ผูป้ระกอบการ	ไปพบปะผูป้ระกอบการในเขตประกอบการ

อตุสาหกรรม/สวนอตุสาหกรรม	เพือ่แนะน�าท�าความเข้าใจ

ในเรื่องการส่งเสริมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ในรูปแบบคลัสเตอร์	 โดยมีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่

เข้าร่วมรับฟังด้วย	

	 ๒.	มีหนังสือประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี	 

เมื่อวันที่	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 นโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร ์ 	 และประกาศ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ที่	 ๑๐/๒๕๕๘	 ลงวันที่	 

๒๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 ไปยัง 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรม

ในพื้นที่	

	 ๓.	 มีหนังสือแจ้งผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 

ในพืน้ทีท่ีเ่ข้าเกณฑ์	ตามนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ในรูปแบบคลัสเตอร์	 หรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุ	ให้เร่งด�าเนนิการขอรบัสิทธปิระโยชน์ด้านการลงทนุ

จากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	โดยเร่งด่วน	

 ๔.	ประชาสัมพันธ ์ท� าความเข ้าใจนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 ในการ

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจ	(กรอ.)	จังหวัดปราจีนบุรี

	 ๕.	ประชาสมัพนัธ์ความก้าวหน้าในระดับนโยบาย

จากผลการประชมุคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 ครั้งที่	 ๒/๒๕๕๘	 

ในการประชมุคณะกรมการจงัหวดัปราจนีบรุ	ีเพือ่ให้ทราบ

โดยทั่วกัน	

	 ๖.	มีหนังสือแจ ้งเวียนหัวหน ้าส ่วนราชการ 

ทุกส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี	นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ	 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม	สวนอุตสาหกรรม	ทุกแห่ง	

เพื่อส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดนโยบาย 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร์	ให้ทราบท่ัวกัน 

และให้ท�าความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ 

ในพืน้ที	่ส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัปราจนีบรุ	ีได้ด�าเนนิการ

ก�าหนดจดัการฝึกอบรม	สมัมนาในหวัข้อ	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

(Super	 Cluster)	 กับการพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัด

ปราจีนบุรี”	ในระหว่างวันที่	๑๙	–	๒๐	มกราคม	๒๕๕๙	

ณ	โรงแรมทวาราวดี	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	จังหวัดปราจีนบุรี	

เนือ่งจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๘ 

เหน็ชอบให้จงัหวดัปราจนีบรุเีป็น	๑	ใน	๗	จงัหวดัทีก่�าหนด

ให้เป็นพื้นที่ด�าเนินการตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในรปูแบบ	Super	Cluster	ในคลัสเตอร์	ยานยนต์	และชิน้ส่วน 

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดปทุมธานี	จังหวัดชลบุรี	

จังหวัดระยอง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 จังหวัดปราจีนบุรี	 

จังหวัดนครราชสีมา)	โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม	

สัมมนาจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (OTOP)	 

ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 และภาคโรงงานอุตสาหกรรม 

ในจังหวัดปราจีนบุรี	 เพ่ือให้ข้อปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

ในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 (Super	Cluster)	 เพื่อรองรับ

การด�าเนนิการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น	โดยมผีูเ้ข้าร่วม
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จัดการฝึกอบรม	สัมมนาฯ	จ�านวน	๒๖๐	คน	ประกอบด้วย	

๑)	ประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม	สมัมนาฯ	แขกผู้มเีกยีรติ	

และผู ้ติดตาม	 จ�านวน	 ๓๐	 คน	 ๒)	 ผู ้ประกอบการ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 และภาคประชาสังคม	 จ�านวน	๕๐	 คน	 

๓)	ผูป้ระกอบการ	SMEs	จ�านวน	๔๐	คน	๔)	ผูป้ระกอบการ

ภาคโรงงานอุตสาหกรรม	จ�านวน	๘๐	คน	๕)	ผู้แทนจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	๖๐	 คน	

โดยใช้เงินงบประมาณโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการ	

Logistics	 และธุรกิจต่างประเทศ	 ตามแผนพัฒนาจังหวัด

ปราจีนบุรี	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙

 จังหวัดสระแก้ว

	 ๑.	จังหวัดสระแก้ว	 ได้มีค�าสั่งจังหวัดสระแก้ว	 

ที่	 ๐๔๕๐/๒๕๕๘	 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านการลงทุน	(One	Stop	Service	:	OSS)	ลงวันที่	๑๘	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 เพื่อเป็นศูนย์บริการให้ข้อมูลข่าวสาร	

แก่นกัธรุกจิ	ผูป้ระกอบการ	ภาคเอกชนภาคประชาชน	และ

ผู้สนใจมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	 เป็นศูนย์กลาง

อ�านวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จที่เดียว	

ณ	ชั้น	๒	ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว	(ด้านหน้า)	พร้อมทั้ง

ได้แต่งตั้งคณะท�างานท�างานประจ�าศูนย์บริการฯ	 ขึ้น	 

ซึ่งประกอบด้วย	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมนี้ได้เปิด

ศูนย์บริการฯ	 เมื่อวันท่ี	 ๓๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 โดยมี	 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด

สระแก้ว	หัวหน้าส่วนราชการ	และนายอ�าเภอ	ร่วมในการ

เปิดท�าการของศูนย์บริการฯ	 เพื่อสามารถให้บริการ 

แก่นักลงทุนได้แล้ว	

		 ๒.	 จังหวัดสระแก้ว	 ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	 (One	 Stop	

Service	:	OSS)	ลงวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๘	โดยเจ้าหน้าที่

ประจ�าศนูย์บรกิารฯ	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเป็น

คณะท�างานประจ�าศูนย์บริการฯ	 ท�าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 

ณ	 ศูนย์บริการฯ	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 ให้ค�าปรึกษา	 

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ	 รวมท้ัง

ประสานการด�า เนินงานกับหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง	 

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อทุกภาคส่วน

	 ๓.	การให้บริการข้อมูลการลงทุนแก่ประชาชน	 

นักธุรกิจ	และผู้ประกอบการ

		 	 ๑)		ประชาชนทั่วไป	 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ทัว่ไปการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว	จ�านวน	๑	ราย

		 	 ๒)	 นักธุรกิจ/ผู ้ประกอบการขอรับข้อมูล	 

๓	ประเดน็	ได้แก่	การลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

การขอรับสิทธิประโยชน ์ 	 และพื้นที่ ในการจัดตั้ ง 

นคิมอตุสาหกรรม	ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว

	 	 ๓)	 ประเภทกิจการที่ผู ้ติดต่อขอรับบริการ	 

มี	 ๓	 ประเด็น	 ได ้แก ่	 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 

ระบบโลจสิตกิส์	และประกอบ/ผลติชิน้ส่วนยานยนต์	โตโยต้า	

	 	 ๔)	 รายชื่อบริษัทที่แจ้งความประสงค์ลงทุน 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	๓	แห่ง

		 	 	 	 -	บริษัทสินธนาพืชผล	จ�ากัด	รวบรวมและ

แปรรูปสินค้าด้านการเกษตร

		 	 	 	 -	บริษัทธนารีสอร์ท	จ�ากัด	

	 	 	 	 -	บริษัทสุนันทาพลาสติกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 ๔.	บริษัท	 นิวกว ้างสุ ้นหลี	 จ�ากัด	 ในเครือ 

เคเอสแอลกรุป๊	(KSLG)	จะผลกัดนัให้เกดิ	“โครงการพฒันา

เขตอุตสาหกรรมสีเขียวครบวงจร	 (อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)	

และ	 HALAL	 Park	 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้วขึน้	มุง่เน้นการสร้างความสามารถด้านการแปรรปู

สินค้าการเกษตร	 ท�าห้องห้องพัก	 โรงแรม	 (บริการ)	 

ด้านอาหาร	พลงังานทดแทน	ไฟฟ้าชวีมวล	และปุย๋ชีวภาพ	 

โดยจะพัฒนาผลิตอาหารฮาลาล	 (Halal)	 เช่น	 น�้าตาล	 

ข้าว	 ผลไม้	 หรือเครื่องดื่ม	 จากการแปรรูปผลผลิตของ

เกษตรกรในพื้นที่เพื่อส่งไปยังกลุ่มตลาดประเทศที่นับถือ 

ศาสนาอิสลามอีกด้วย	 พื้นที่โครงการ	 ต้ังอยู ่ที่	 หมู่	 ๔	 

ต�าบลผักขะ	อ�าเภอวัฒนานคร	เนื้อที่ประมาณ	๒,๐๐๐	ไร่	

มูลค่าการลงทุน	ประมาณ	๑๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐	ล้านบาท	

ก�าลังการผลิต	๒๐,๔๐๐	ตันอ้อย/วัน	ผลิตปีละ	๑๒๐	วัน	

คิดเป็น	๒,๔๔๘	ล้านตันอ้อย/ปี
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	 ๕.	เม่ือวนัท่ี	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘	MR.DOOIK	KIM	

the	Chaiman	of	Worid	MS	Co.,Ltd	จากประเทศเกาหลี	

มีความสนใจลงทุน	 ในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว	 ได้ประชุมร่วมกับ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	

และได้เชิญ	 ผู ้แทน	 จทบ.สก.,	 ผู ้แทน	 กกล.บูรภา,	 

รอง	ผบก.ภ.	จ.สระแก้ว,	เจ้าหน้าทีศ่นูย์	AEC	เข้าร่วมรับฟัง

และเสนอความคิดเห็นร่วมกัน	โดยเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

		 	 -		 ลงทุนโครงการเมืองใหม่นานาชาติ	 โดยจะ

จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล

		 	 -		 โครงการส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีไ่ม่ก่อให้เกดิ

มลภาวะ	 หรือสารพิษอันเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือ 

สิ่งแวดล้อมในท้องที่

		 	 -		 ผู ้ลงทุนส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ	 

เพิ่มรายได้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

		 	 -		 ผู้ลงทุนให้ความร่วมมือต่อทางราชการหรือ

ชุมชนในท้องที่เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ทั้ งนี้ 	 จังหวัดได ้แนะน�าและให ้ข ้อมูลเรื่องนโยบาย 

ส่งเสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ	ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ฉบับที่	๔/๒๕๕๗	ลงวันที ่

๑	มกราคม	๒๕๕๘	เป็นการให้ข้อมูลในเบื้องต้น

	 ๖.	เ มื่ อ วั น ที่ 	 ๑ ๐ 	 เ ม ษ า ย น 	 ๒ ๕ ๕ ๘ 

นางสาวกัลย์สุดา	สง่าเนตร	นิสิตปีที่	๔	คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มีความสนใจเกี่ยวกับเขต

เศรษฐกจิพเิศษ	จงึขอสมัภาษณ์เพือ่ประกอบการเรียน	และ

การท�าวิจัยหัวข้อเรื่อง	 “แนวทางการเตรียมความพร้อม 

ในการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ

	 	 อาเซียน		:	 กรณีศึ กษาจั งหวั ดสระแก ้ ว”	 

โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์	ดังนี้

	 	 -	 การเตรียมความพร้อมด้าน	 ถนน,	 ประปา,	

ไฟฟ้า,	การตดิต่อสือ่สาร,	การบริการเบ็ดเสร็จ,	ด่านศลุกากร, 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง,	 แรงงาน,	 บุคลากรด้านต่างๆ	

อตุสาหกรรมการค้าและการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว

เพยีงพอทีจ่ะรองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตเพยีงใด

		 	 -	ด้านบุคลากรและแรงงาน

	 ๗.	เมือ่วนัที	่๑๖	เมษายน	๒๕๕๘	นายวฒุชิยั	ชมพ	ู

ผู้อ�านวยการศูนย์	กศน.	เมืองสระแก้ว	และคณะครู	กศน.	

ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว	(One	Stop	Service	:	OSS)	และทางศูนย์

ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 ๘.	เมื่อวันที่	๑๗	เม.ย.	๒๕๕๘	หัวหน้าส�านักงาน

จังหวัดได้ประชุมคณะท�างานด้านการประชาสัมพันธ์	

เตรียมความพร ้อมในการพัฒนาพื้นที่ ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	มีสาระส�าคัญโดยสรุป	ดังนี้

	 	 ๑)	เร่งรัดการจัดท�าวารสาร

		 	 ๒)	การจัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล

		 	 ๓)	การเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือ่ออนไลน์ประเภท

ต่างๆ	 เช่น	 Website	 Facebook	 เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึง

ประชาชนได้อย่างแพร่หลาย

ข้อเสนอแนะที่ ๒.	 การด�าเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพและ

ความรู้ด้านตลาดแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ	 กิจกรรม	

เพิ่มศักยภาพการท�างานของนักเรียน	นักศึกษา	ก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน	 โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษา 

สูอ่าเซยีน	การส่งเสรมิภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	การส่ง

เสริมการขนส่งระหว่างประเทศ	 จัดต้ังศูนย์ประสานงาน

และบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๑.	 เตรยีมในเรือ่งของบุคลากรและการประชาสมัพนัธ์ 

โดยได้มีจัดท�าโครงการฝึกอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดต้ังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวดักาญจนบรีุ	(วนัที	่๒๙	–	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘) 

ใช้ระยะเวลาด�าเนินการฝึกอบรมสัมมนา	 จ�านวน	 ๒	 วัน	

สถานท่ีจดัอบรม	ณ	โบตานคิ	รสีอร์ท	หมูท่ี	่๑๓	ต�าบลบ้านเก่า 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการด�าเนินโครงการพัฒนา

ท้องถิน่	/เมอืง	รองรบัการจดัตัง้เป็นเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษ 

เพื่อเสริมสร้างความรู ้ให้ผู ้เข้ารับการอบรมเข้าใจการ 

ด�าเนินงานภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ตลอดจน	 มีความรู้

ความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการท่ีถูกต้องและ 
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มปีระสทิธภิาพ	สามารถน�าความรูค้วามเข้าใจไปสูก่ารปฏบิตัิ	

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการท�างานของผูร้บัการอบรมให้สามารถ

ท�าหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนินงานต่างๆ	 ภายใต้ระเบียบ

และนโยบายของรัฐบาล	

	 ๒.	 การเตรียมความพร้อมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	

จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมในด้าน 

ของสิ่งแวดล้อม	 โดยได้มีแผนการบริหารจัดการขยะ 

ตาม	Roda	Map	ของ	คสช.	และเพือ่เป็นการรองรบักบัจ�านวน

ประชากรทีจ่ะเพิม่ขึน้ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษกาญจนบรุี

	 ๓.	การเตรยีมความพร้อมในด้านของสาธารณะสุข	

จังหวัดกาญจนบุรีได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน	 โดยได้พัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ	 พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ขัน้พืน้ฐาน	จัดระบบบรกิารสขุภาพ	รกัษาพยาบาล	บรกิาร

ขั้นพื้นฐานต่างๆ	 ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้มีปัญหา

สถานสิทธิ	ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ	

	 ๔.	มกีารประชมุความร่วมมอืทางด้านสาธารณสขุ

ในพื้นที่ชายแดน	 กรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 

การเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดน	 ประสานความร่วมมือ 

ทางด้านสขุาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภยั	(Safe	Food 

Good	 Health)	 และร่วมมือประสานงานการเฝ้าระวัง 

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	

	 ๕.	มกีารเตรยีมความพร้อมด้านความมัน่คงในด้าน

สาธารณสขุ	กรณทีีจ่ะสุม่เสยีงต่อความมัน่คงประเทศ	อาทิ

เช่น	 การลักลอบขนยาเสพติด	 สารพิษต่างๆ	 เข้ามาใน 

ราชอาณาจักร	น�าเชือ้โรคหรอืผูป่้วยท่ีเป็นโรคตดิต่อร้ายแรง

เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ	 เป็นต้น	 อันจะส่งต่อระบบ

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยด้วย	 

ข ้อเสนอแนะที่  ๓ . 	 สิทธิประโยชน ์ตามประกาศ 

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุยงัไม่จงูใจพอทีจ่ะให้นักลงทุน

มาลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	เหน็ควรมกีารศกึษา

การให้สิทธิประโยชน์ที่สามารถจูงใจนักลงทุนให้	มาลงทุน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 จังหวัดสงขลา 

	 ได้มีการบูรณาการความคิดเห็นของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน	 โดยสรุปความคิดเห็นด้าน 

สิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนต้องการด�าเนินการในระยะ 

เร่งด่วน	คือ	

		 (๑)		 ประกาศการต้ัง	DUTY	FREE	ZONE	ก�าหนด

เป็นโซนนิ่งปลอดภาษี

		 	 	 -	 ก�าหนดเป็นโซนนิ่งปลอดภาษีโดยน�ารูป

แบบของเกาะลังกาวี	ประเทศมาเลเซียเป็นต้นแบบในการ

จัดท�า	โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้ด�าเนินการ

ในอันดับแรก

		 	 	 -	 ภาคเอกชนเสนอให้ภาครฐัปรบัแก้กฎหมาย

ให้เอือ้ต่อการจดัตัง้เขตพืน้ทีป่ระกอบการสนิค้าปลอดภาษี	

เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทนุจากภาคเอกชนในเขตพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกิจพิเศษสะเดา

	 (๒)		 ขอสิทธิประโยชน์ส�าหรับนักลงทุน	จาก	BOI	

ในพืน้ที	่เพือ่จงูใจนกัลงทนุทัง้ด้านภาษ	ีและสทิธกิารลงทุน

ต่างๆ	ต้องมีความแตกต่างกับพื้นที่อื่นๆ	อย่างชัดเจน

		 	 	 -		ภาคเอกชนเสนอขอรับสิทธิอัตราดอกเบี้ย

พิเศษในการลงทุนอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ	๒.๕	-	๓	

		 	 	 -		สทิธพิเิศษในการลงทนุของผูป้ระกอบการ

ในเขตพื้นนิคมฉลุง	 อ�าเภอหาดใหญ่	 ซึ่งมีความพร้อมของ

พื้นที่	และสามารถลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้ทันที

	 (๓)	 ก่อสร้างสถานีก๊าชธรรมชาติ	 NGV	 ในพื้นที่

อ�าเภอสะเดา	 เพื่อรองรับกิจการขนส่งการค้าชายแดน

ภายในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ	 และรองรับการพัฒนา 

สู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน	(AEC)

		 	 	 -		 ก ่อสร ้างสถานีก ๊ าชธรรมชาติ 	 NGV	 

ในอ�าเภอสะเดาอย่างน้อย	๒	สถานี

	 (๔)		วางระบบท่อก๊าช	NGV	เพ่ือรองรับการลงทนุ

ภาคอตุสาหกรรมโดยเชือ่มโยงจากนคิมอตุสาหกรรมภาคใต้ 

(นิคมฉลุง)	 เชื่อมโยงกับเขตอุตสาหกรรม	 SME	 ในพื้นที ่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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	 (๕)		จดัตัง้ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบด็เสรจ็ 

โดยก�าหนดสิทธิแรงงานต่างด้าวพิเศษนอกจากพื้นที่อื่น

		 	 	 -		จัดตั้งศูนย์	 OSS	 (one	 stop	 service)	 

ด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 เพื่อบริการประชาชน

ด้านแรงงานในพื้นที่อย่างครบวงจร

 จังหวัดนราธิวาส 

	 ได ้มีการด�าเนินงานด้านสิทธิประโยชน์และ 

การส่งเสริมการลงทุน	 จังหวัดนราธิวาสเป็นเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่ 	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 

จังหวัดสตูลและ	๔	อ�าเภอของจังหวัดสงขลา	

	 ๑.	นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเท่าท่ี

กฎหมายก�าหนดไว้	ซึง่เหนอืกว่าเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	

เช่น	 สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า	 ร้อยละ	 ๑.๕	 ภาษีนิติบุคคล	 

ร้อยละ	๓.๔	

	 ๒.		การให ้สัญชาติไทยกับนักลงทุนต ่างชาต ิ

ทีเ่ข้ามาลงทนุในพืน้ทีด้่วยเงนิลงทนุ	ไม่น้อยกว่า	๕๐	ล้านบาท	 

และมีระยะเวลาการลงทุนไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปีต่อเนื่อง	 

หากผิดเงื่อนไขจะถูกถอนสัญชาติไทย	 หรือจะอนุญาต 

ในลักษณะ	Permanent	Residences	เป็นต้น	เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่	 ไม่เช่นนั้น 

นักลงทุนจะหันไปลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดสงขลาแทน	ท�าให้

นโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่บรรลุผล

ตามนโยบาย	

	 ๓.	 การเปิดให้บริการร่วมกันระหว่างศูนย์	 OSS	

ด้านการลงทนุ	และ	ศนูย์	OSS	ด้านแรงงาน	ทกุงานบรกิาร	

ทกุวนัพฤหสับด	ีโดยน�าร่องการให้บรกิาร	เป็นเวลา	๑	เดือน	

ตั้งแต่วันที่	 ๗	 มกราคม	 ๒๕๕๙	ณ	 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ด้านการลงทุน	 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	

ปัจจบุนัจากการทีจ่งัหวดันราธวิาสได้สทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิ

การลงทุนภายในใต้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	 ท�าให้ม ี

นักลงทุนเริ่มสนใจท่ีจะลงทุนในพื้นท่ี	 ปัจจุบันมีนักลงทุน

สนใจลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลายราย	จ�าแนกได้เป็น 

ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน	ได้แก่	บริษัทไพรซ์	ออฟ	กรีน 

เอนเนอร์จี	 จ�ากัด	 ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	 ขนาด	

๗.๕	 เมกะวัตต์ที่อ�าเภอแว้ง	 จังหวัดนราธิวาส	 อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการทางเอกสาร	 ได้แก่	 บริษัทเจนเนอร์จี	 จ�ากัด, 

บรษิทัอโีค	เอน็เนอร์ย	ีกรุป๊	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	และบรษิทั

กรนีเอน็เนอร์จ	ีจ�ากดั	นอกจากนีย้งัมธีรุกจิแปรรปูยางพารา	

ได้แก่	 บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ก่อสร้างโรงงานยางเครป	 ที่ต�าบลลูโบ๊ะบือซา	 อ�าเภอยี่งอ	

โดยจะด�าเนินการก่อสร้างโรงงานในปลายปี	๒๕๕๙	เนื้อที่	

๑๘๐	ไร่	อัตราการผลิต	๕,๐๐๐	ตัน/ปี	และต้องการจ้าง

แรงงานในพื้นที่	 ๑๕๐	 คน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดการ 

วางศิลาฤกษ์ไว้	ประมาณเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ซึ่งเป็น

นิมิตรหมายท่ีดีท่ีจะส่งผลต่อต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจ

ของพื้นที่โดยรวม	 รวมทั้งยังตอบโจทย์ด้านความม่ันคง	 

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจน�าความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะที ่๔. กจิการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พิเศษมุกดาหารตามที่	กนพ.	ก�าหนดมี	๕	กลุ่มกิจการนั้น	

เห็นควรเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการลงทุน 

ครบทั้ง	๑๓	กลุ่มกิจการ

 จังหวัดมุกดาหาร	 ได้มีการด�าเนินการตามข้อ 

เสนอแนะ	ดังนี้

	 ๑.	จังหวัดมีการขอเพิ่มพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้มีความเพียงพอและจูงใจให้

นักลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนในกลุ่มกิจการต่างๆ	 ในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหารได้หลากหลายกิจการมากขึ้น

	 	 โดยเมือ่วนัที	่๑๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	ท่ีประชุม	

กนพ.	 ได้มีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

มุกดาหาร	๑๑	ต�าบล	เนื้อที่	๓๖๑,๕๒๔	ไร่	หรือ	๕๗๘.๕	

ตารางกิโลเมตร	ในเขตพื้นที่	อ.เมืองมุกดาหาร ๕ ตำาบล 

ได้แก่	 ต.ศรีบุญเรือง	 ต.มุกดาหาร	 ต.บางทรายใหญ	่ 

ต.ค�าอาฮวน	 ต.นาสีนวน	 อ.ดอนตาล ๒ ตำาบล	 ได้แก่	

ต.ดอนตาล	 ต.โพธ์ไทร	 อ.หว้านใหญ่ ๔ ตำาบล	 ได้แก	่ 

ต.หว้านใหญ่	ต.ป่งขาม	ต.บางทรายน้อย	ต.ชะโนด	ซึง่พืน้ที่

ท่ี	กนพ.	ประกาศเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิมกุดาหาร	๓	อ�าเภอ 

๑๑	ต�าบล	เนื้อที่	๓๖๑,๕๒๔	ไร่	นั้น	มีข้อจ�ากัดเนื่องจาก
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เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีที่อยู ่อาศัยหนาแน่น	 ราคาที่ดิน 

ในบรเิวณดงักล่าวมรีาคาสงูเป็นอุปสรรคต่อการลงทนุ	และ

อยู ่ติดแนวแม่น�้าโขงระยะทาง	 ๗๒	 กิโลเมตร	 ซ่ึงอาจ 

ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้	 และต่อมาเมื่อวันที่	 

๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘	หวัหน้า	คสช.	มคี�าสัง่	ที	่๑๗/๒๕๕๘	

เรื่อง	 การจัดสรรที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๔๔	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลาย 

เรื่องพื้นที่ดิน	 โดยประกาศให้พื้นที่ดินศูนย์วิจัยและ

พฒันาการเกษตรมกุดาหาร	แห่งที	่๒	และสถานพีชือาหาร

สัตว์มุกดาหาร	แห่งที่	๒	เนื้อที่	๑,๐๘๕	ไร่	เป็นเขตส่งเสริม

การลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหาร	ซึง่ปัจจุบนั

กรมธนารกัษ์อยูร่ะหว่างพจิารณาหลกัเกณฑ์การให้เช่าทีด่นิ

ดังกล่าว	 และผู ้ว ่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เสนอ 

คณะอนกุรรมการฯ	เพือ่ขอเพิม่พืน้ทีใ่นเขต	อ.ค�าชะอ	ีและ	

อ.นคิมค�าสร้อย	เพือ่เป็นการเพิม่แรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการ

เข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	

เนื่องจาก	 อ.ค�าชะอี	 เป็นอ�าเภอหนึ่ง	 ที่ส�าคัญเนื่องจาก 

ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข	๑๒	หรือเส้นทาง	EWEC	

(AH๑๖)	อยู่ห่างจากด่านชายแดน	ประมาณ	๓๕	กิโลเมตร	

มีพื้นที่ทั้ งหมด	 ๗๑๓	 ตารางกิ โลเมตร	 และพื้นที ่

อ.นิคมค�าสร้อย	 ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข	 ๒๑๒	

(สายอุบลราชธานีอ�านาจเจริญ	 มุกดาหาร	 นครพนม)	 

อยู่ห่างจากด่านชายแดน	ประมาณ	๓๐	กิโลเมตร	มีพื้นที่

ประมาณ	๓๗๗	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งพื้นที่ของทั้ง	๒	อ�าเภอ

อยู ่ไม ่ไกลจากศูนย์กลางการค้าชายแดนของจังหวัด	 

ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่เกิน	 ๓๐	 นาที	 พื้นที่ส่วนใหญ่ 

ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม	 และมีพื้นท่ีว่างเพียงพอ

ส�าหรับให้นักลงทุนหรือนักธุรกิจเลือกใช้เป็นสถานที่ต้ัง

กิจกรรมได้จ�านวนมาก	 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ	 ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้วเห็นว่า	พื้นที่บางต�าบลในเขต	อ.ค�าชะอี	และ	

อ.นิคมค�าสร้อย	 เป็นพื้นที่ป่าไม้	 ดังนั้น	 จึงให้จังหวัด

มุกดาหารพิจารณาทบทวนอีกครั้ง	 โดยแยกต�าบลในพื้นที่

ป่าไม้ดงักล่าวออกจากเขตพืน้ทีท่ีจ่ะขอเพิม่	๒	อ�าเภอ	และ

เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ	พิจารณา

		 ทั้งนี้	จังหวัดมุกดาหารได้ด�าเนินการทบทวนพื้นที่

ในเขต	 อ.ค�าชะอี	 และ	 อ.นิคมค�าสร้อย	 และได้เสนอให้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณา	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑)	อ.เมืองมุกดาหาร	 ขอเพิ่มเติม	 ๗	 ต�าบล	 คือ	 

ต.ค�าป่าหลาย,	ต.ดงมอน,	ต.บ้านโคก,	ต.โพนทราย,	ต.ผึง่แดด, 

ต.กุดแข ้ 	 และ	 ต.ดงเย็น	 รวมเนื้อที่ที่ ขอเพิ่ม เติม	

๔๒๘,๑๔๐.๙๐	ไร่	

	 ๒)	อ.ดอนตาล	 ขอเพิ่ม เ ติม	 ๓	 ต�าบล	 คือ	 

ต.บ้านแก้ง,	ต.เหล่าหมี,	และ	ต.นาสะเม็ง	รวมเนื้อที่ที่ขอ

เพิ่มเติม	๑๔๔,๙๔๑.๗๖	ไร่

 ๓)	อ.ค�าชะอี	ขอเพิ่มเติม	๗	ต�าบล	คือ	ต.โพนงาม,	

ต.ค�าชะอ,ี	ต.หนองเอีย่น,	ต.น�า้เท่ียง,	ต.บ้านซ่ง,	ต.ค�าบก,	และ 

ต.เหล่าสร้างถ่อ	รวมเนือ้ทีท่ี่ขอเพิ่มเตมิ	๒๘๘,๑๓๙.๑๗	ไร่

	 ๔)	อ.นคิมค�าสร้อย	ขอเพิม่เตมิ	๕	ต.	คอื	ต.หนองแวง, 

ต.กกแดง,	 ต.นากอก,	 ต.นิคมค�าสร้อย,	 และ	 ต.โชคชัย	 

รวมเนื้อที่ที่ขอเพิ่มเติม	๑๖๒,๔๓๙.๗๔	ไร่	

	 โดยเมื่อรวมเน้ือท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหารทั้งที่รัฐบาลประกาศแล้วก่อนหน้านี้และพื้นที่ที่

จงัหวดัขอเพิม่เติม	เนือ้ที	่๑,๓๖๘,๗๓๐.๗๘	ไร่	กน่็าจะเพยีง

พอและจูงใจให้นักลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัด

มุกดาหารได้หลากหลายกิจการมากขึ้น

	 ๒.	ส�าหรับประเภทกิจการจังหวัดมุกดาหาร 

เห็นว่ามีความเหมาะสมส�าหรับการลงทุนในพื้นที่	 ได้ม ี

การส่งเสริมการลงทุนใน	๓	มิติ	ดังนี้

  มิติที่ ๑	การส่งเสริมสินค้าที่มียอดการส่งออก

สูงลงทุนในพ้ืนท่ี	 เพ่ือจูงใจในการลดค่าใช้จ่ายในด้าน

การขนส่ง	และค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่สินค้าส่งออก	๑๐	

อันดับแรก	 อาทิ	 หน่วยประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูล 

ใน	HARD	DISK,	 มอเตอร์ส่วนประกอบยานยนต์,	 น�้ามัน

เชื้อเพลิง,	ผลไม้สด,	รถยนต์นั่ง,	แท็งก์และส่วนประกอบ,	

อุปโภคบริโภคอื่นๆ,	 ชิ้นงานท�าด้วยพลาสติก,	 แผ่นโลหะ	

และส่วนประกอบหัวอ่านคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	
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  มิติที่ ๒	การส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับการ

ผลิตภาคเกษตร	และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร	

เพือ่ส่งเสรมิการผลติในภาคเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรปู

เกษตร	ได้แก่	การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป

เกษตรจาก	ข้าว	อ้อย	มันส�าปะหลัง	ยางพารา	การลงทุน

ตลาดกลางสินค้าเกษตร	 คลังสินค้าเกษตร	 รวมทั้งการ

พฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีท่ีม่อียูแ่ล้วให้มศีกัยภาพเพ่ิมขึน้	

เช่น	อุตสาหกรรมผ้าฝ้าย	ผ้าหมักโคลน	ผ้าเย็บมือ	เป็นต้น	

  มิติที่ ๓	 การส่งเสริมการลงทุนในด้านการ

บริการและการท่องเที่ยว	 เช่น	 ศูนย์การแพทย์เอกชน	

(Medical	 Hub)	 เน่ืองจากปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศเพือ่นบ้านมาใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนในจังหวดั

อยู่แล้ว	 การลงทุนในมหาวิทยาลัยนานาชาติ	 การลงทุน 

ในภาคการบริการโรงแรม	 หรือการลงทุนในกิจการ

อสังหาริมทรัพย์	เป็นต้น

	 		 โดยมีสิทธิประโยชน์ตามที่	BOI	ประกาศ	เช่น	

การยกเว้นภาษีนิติบุคคลจาก	๓	ปี	 เป็น	๘	ปี	การยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลา	๘	ปี	การลดหย่อนภาษเีงนิได้

นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา 

ร้อยละ	๕๐	และการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร 

เป็นต้น

 ๓.	จังหวัดได้มีการส�ารวจความต้องการกิจการ 

ที่นักลงทุนสนใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหาร	ได้แก่	๑)	ด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	

๒)	โรงพยาบาลเอกชน	๓)	นคิมอตุสาหกรรม	๔)	ด้านระบบ

โลจสิตกิส์	๕)	ด้านพลงังาน	๖)	ด้านการศกึษา	๗)	การท่องเทีย่ว 

๘)	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	 ๙)	 สถาบันแลกเปลี่ยนเงินตรา	 

๑๐)	สนามบินพาณิชย์

ข้อเสนอแนะที่ ๕.	 การด�าเนินการตามกรอบประชาคม

อา เซี ยนของจั งหวั ดยั งมี มุ มมอง เป ็นงานประจ� า	 

(งานฟังก์ชัน่)	มากกว่านโยบายตามกรอบประชาคมอาเซยีน	

การขับเคลื่อนมีลักษณะแยกส่วนกันท�ามิได้ขับเคลื่อน 

แบบองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์	 ฉะนั้นจังหวัดจึงควรปรับ

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้เป็นลักษณะงานในเชิง

ยุทธศาสตร์มากขึ้น	 ทั้งด้านพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อเปิด

ด่านพรมแดนแห่งใหม่	 เมื่อได้จุดในการก่อสร้างเป็นที่ยุติ 

ในระดับนโยบายก�าหนดชัดเจนแล้ว	 ให้จังหวัดประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการทันที	 เพื่อให้จังหวัด 

มีศักยภาพและได้รับโอกาสท่ีดีจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	

ข้อเสนอแนะที่ ๖. จังหวัดควรศึกษายุทธศาสตร์นโยบาย

ของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 

ที่ได้ก�าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเตรียมความ

พร ้อมรองรับการพัฒนาเป ็นพื้นที่ เศรษฐกิจพิ เศษ 

ยึดยุทธศาสตร์นโยบายของรัฐบาลเพ่ือสร้างความร่วมมือ

และแก ้ไขป ัญหาตามแนวชายแดน	 โดยบูรณาการ 

การท�างานร่วมกบัทหาร	ต�ารวจ	และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

และสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเพือ่นบ้านผ่านกลไก

ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดชายแดน	 หรือการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี	เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในด้านการค้า	การลงทุน	และอื่นๆ	มากขึ้น

ข้อเสนอแนะที่ ๗. ในการด�าเนินการตามกรอบประชาคม

อาเซียน	 ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงาน	การประกอบธุรกิจการ

ค้าต่างๆ	ให้มีความสอดคล้อง	เป็นต้น	จังหวัดที่ได้ก�าหนด

ให้เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกจิพิเศษได้มกีารรายงานการด�าเนนิงาน

ตามข้อเสนอแนะ	อาทิ

 จังหวัดสงขลา

		 มีการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	ดังนี้

		 ๑.	แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสงขลา	 โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลา 

เป็นประธาน	 คณะกรรมการประกอบด้วย	 ผู้แทนภาครัฐ	

ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดย

มหีน้าท่ี	จัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ	ตาม

แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษก�าหนดก�ากับดูแลบริหารจัดการการใช้ประโยชน์

พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

พิจารณาแนวทางพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเขต 

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษรวมถงึการพิจารณาขอรบัสทิธปิระโยชน์ 

ด้านต่างๆ	 ส�าหรับการลงทุนและจัดท�ารายงานความ 

ก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการนโยบาย	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ

	 ๒.	มีการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

และภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสงขลา	 อาทิ	 คณะผู้บริหารจังหวัดสงขลาพร้อม 

เจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ผ่านสื่อออนไลน์,	 

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเชงิคูข่นานกบัคณะกรรมการร่วม

ภาครฐัเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิจงัหวดัสงขลา	และ

จังหวัดสงขลายังได้เดินทางไปศึกษาดูงานในเร่ืองของ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามค�าเชิญของรัฐบาลจีน	 

ณ	เมืองชิงเต่า	(มณฑลซานตง)	ผลการหารอื	คณะผูบ้รหิาร

ของเมืองชี้แจงว่าวัตถุดิบจากยางพารายังมีความต้องการ 

เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางรถยนต์	และ

ผู้บริหารของเมืองแนะน�าให้จังหวัดสงขลาร่วมภาคเอกชน	

ประสานการค้าโดยตรงซึง่จงัหวดัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

		 ๓.	จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาตามนโยบาย

ของรัฐบาล	เมื่อวันที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมบีพี	

แกรนด์	 ทาวเวอร์	 หาดใหญ่	 ในเบ้ืองต้นมีข้อเสนอจาก 

ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

 		กิจกรรมที่ควรจะด�าเนินการ	

	 	 	 -		สถานีขนส่งที่ได้มาตรฐาน

	 	 	 -		ศูนย์กระจายสินค้า

	 	 	 -		อุตสาหกรรมต ่อยอดจากยางพารา 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 ซึ่งจังหวัดจะได้น�าข้อเสนอดังกล่าว	 จัดท�า

ประมวลข้อมูลให้ความสอดคล้องกับศักยภาพและ 

ความต้องการของพื้นที่	 เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาล	 

เพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาต่อไป

 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   จังหวัดสงขลาได้บูรณาการแผนงาน/โครงการ

ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยสรุป	ดังนี้

		 	 ๔.๑	 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู ่

ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางหาดใหญ่	–	ปาดงัเบซาร์ 

กิจกรรมศึกษาและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อน

ด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางหาดใหญ่	 –	 ปาดังเบซาร์	 

(อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ)	หน่วยงาน

รับผิดชอบ	 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร	(สนข.)	สรุปสาระส�าคัญดังนี้

      ๑)		 โครงการศึกษาและออกแบบทาง

รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเส้นทางหาดใหญ่

ปาดังเบซาร์ ระยะทางราว ๔๘ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่ 

ชุมทางหาดใหญ่ ผ่านสถานีคลองแงะ และสิ้นสุดที่สถานี

ด่านปาดงัเบซาร์ ซึง่เป็นด่านชายแดนระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐมาเลเซีย เส้นทางนี้ก�าหนดเป็นทางคู  ่ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากจะเชื่อมต่อ 

กับระบบรถไฟทางคู ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  

สายอิโปห์-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง ๓๒๙ กิโลเมตร ของ

ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเมื่อเปิดให้บริการจะท�าให้ขบวนรถ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านี้สามารถเชื่อมโยงได้ถึง

สถานชีมุทางหาดใหญ่จะเป็นการสนบัสนนุการขนส่งสนิค้า

และผู้โดยสาร และรองรับการเจริญเติบโตของการค้า

ชายแดนระหว่างสองประเทศ

      ๒)		 ระยะเวลาการศึกษาจ�านวน ๑๐ 

เดอืน โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ ก�าหนดประชุม

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที ่๓ ครัง้ และจดัประชุม

รับฟังความคิดเห็นในภาพรวม ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง 

โดยพื้นที่ด�าเนินการเป็นพื้นที่เส้นทางรถไฟ ประกอบด้วย 

ต�าบลคอหงส์ ต�าบลพังลา ต�าบลพะตง ต�าบลคลองแงะ 

ต�าบลทุ่งหมอ ต�าบลท่าโพธิ ์และต�าบลปาดังเบซาร์

  ๔.๒ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมอืงแนวใหม่สาย อ�าเภอหาดใหญ่-	ชายแดนไทย	–	มาเลเซยี 

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ 

สาย อ�าเภอหาดใหญ่-	ชายแดนไทย	–	มาเลเซยี	(อยูร่ะหว่าง
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การส�ารวจออกแบบของโครงการ)	 หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมทางหลวง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น  

๒ ตอน

     	 ๑)		 โครงการตอนที่	 ๑	 จะเริ่มต้นท่ีทาง
หลวงหมายเลข	 ๔๓	 ต�าบลท่าช้าง	 อ�าเภอบางกล�่า	 ผ่าน
ต�าบลทุง่ต�าเสา	ถงึอ�าเภอคลองหอยโข่ง	รวมระยะทาง	๒๕	
กิโลเมตร	 ทั้งนี้	 จะมีจุดพักรถบริเวณปลายทาง	 เนื้อที่
ประมาณ	๕๐	ไร่	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก
		 	 	 	 	 ๒)		โครงการตอนที	่๒	ผ่านต�าบลทุง่หมอ 
ต�าบลปาดังเบซาร์	 ต�าบลส�านักขาม	 ด่านศุลกากรสะเดา	
รวมระยะทาง	 ๓๒	 กิโลเมตร	 ประมาณการลงทุน	 
๓๒,๐๐๐	 ล ้ านบาท	 โดยจ� าแนกเป ็นค ่ า เวนคืน	 
๑๓,๐๐๐	ล้านบาท	คาดว่าพร้อมเปิดใช้บรกิารได้ประมาณ	
ปี	๒๕๖๓	
		 	 ๔.๓	 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
เลียบชายแดนไทย	 –	 มาเลเซีย	 สายบ้านไทยจังโหลน	 
ต�าบลส�านักขาม	 –	 ต�าบลปาดังเบซาร์	 กิจกรรมก่อสร้าง 
ถนนเลียบชายแดน	 จ�านวน	 ๔	 ระยะ	 รวมระยะทาง 
๓๐.๑๐๐	กโิลเมตร	งบประมาณรวม	๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
แบ่งเป็นปี	๒๕๕๘	จ�านวน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท,	ปี	๒๕๕๙	
จ�านวน	 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 และปี	 ๒๕๖๐	 จ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หน่วยงานรบัผดิชอบ	องค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดสงขลา,	แขวงการทางหลวงชนบทสงขลา
 	 ๕.	การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
  ๕.๑	 โครงการสถานีผลิตน�้า	 ส�านักงานการ
ประปาส่วนภมูภิาค	สาขาสะเดา	งบประมาณ	๖๐๐	ล้านบาท 
(ปี	๒๕๕๙)	มีกิจกรรม	ดังนี้
     ระบบน�้าดิบ	 ติดตั้งเครื่องสูบน�้าบริเวณ 
สถานผีลติน�า้บ้านลุม่	เพือ่ส่งน�า้ดบิไปยงับ่อแบ่ง	น�า้ดิบและ
สถานีผลิตน�้าส�านักงาน	กปภ.สาขาสะเดา
    ระบบผลิต
		 	 	 	 -	 ปรับปรุงระบบผลิต	 ขนาด	 ๗,๒๐๐	
ลบ.ม./วัน	 เป็น	 ๑๒,๐๐๐	 ลบ.ม./วัน	 ขนาด	 ๑๔,๔๐๐	
ลบ.ม./วัน	 เป็น	 ๒๑,๖๐๐	 ลบ.ม./วัน	 และก่อสร้างระบบ
ผลิต	ขนาด	๑๘,๐๐๐	ลบ.ม./วัน	พร้อมถังน�้าใส	ที่สถานี
ผลิตน�้าบ้านลุ่ม

		 	 	 	 -	 ปรับปรุงระบบผลิต	 ขนาด	 ๒,๔๐๐	
ลบ.ม./วัน	 และ	 ๓,๘๔๐	 ลบ.ม./วัน	 ที่สถานีผลิตน�้า
ส�านักงาน	กปภ.สาขาสะเดา
    ระบบจ่ายน�้า	
	 	 	 	 -		ก่อสร้างถงัน�า้ใสและหอถงัสงู	พร้อมทัง้
วางท่อส่งจ่ายน�้าที่บริเวณสถานีผลิตน�้าบ้านลุ่ม
		 	 	 	 -		ก่อสร้างถังน�้าใส	 และวางท่อจ่ายน�้า 
ที่บริเวณสถานีจ่ายน�้าปาดังเบซาร์
		 	 	 	 -		ก่อสร้างถังน�า้ใสและหอถังสูงทีบ่รเิวณ
สถานีเพิ่มแรงดันบ้านไร่ออก
		 	 	 	 -		ก่อสร้างหอถังสูง	 และวางท่อจ่ายน�้า 
ที่บริเวณสถานีจ่ายน�้าบ้านด่านนอก
		 	 ๕.๒	 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสะเดา 
แห่งที่	 ๓	 งบประมาณ	๖๒๒,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 กิจกรรม	
ประกอบด้วย
		 	 	 	 -		 ก่อสร้างสถาน	ี๑	แห่ง,	ก่อสร้างสายส่ง	๑๔ 
(วงจร	-	กม.)	และระบบจ�าหน่ายแรงสูง	๗๕	(วงจร	-	กม.)	
(อยู่ระหว่างการเสนอแผนงาน/โครงการ)
	 ๖.	จัดท�ากิจกรรมส ่งเสริมความสัมพันธ ์ กับ 
ต่างประเทศ
		 	 โดยจังหวัดสงขลาได้จัดท�าโครงการบูรณาการ
งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา	 งบประมาณ	
๓,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 จากงบพัฒนาจังหวัดกิจกรรมที่	 ๔	
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย	–	มาเลเซีย	โดยร่วมกับ
ภาคเอกชน	และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	ก�าหนดจัดกิจกรรม 
Road	show	เพือ่เชญิชวนนกัลงทนุมาเลเซยีลงทนุในพืน้ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	คาดว่าจะสามารถเชญิชวน
นักลงทุนในพื้นที่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการพัฒนา
 จังหวัดตราด 
 มีการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	ดังนี้
		 จัดให้มีโครงการสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมส�าหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตาม 
แนวชายแดนไทย	-	กัมพูชา	(ตราด	–	เกาะกง	–	โพธิสัต	-	
พระตะบอง)	ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	โดยส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัดตราด	ประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้
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		 ๑)	การติดตามประ เมินผลหลั งการอบรม 
โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนว
ชายแดนไทย		-	 กัมพูชา	 (SRRT,	 EPI,	 EMS)	 จ�านวนเงิน	
๑๐๔,๔๐๐	บาท

		 ๒)	การติดตามระบบส่งต่อผู้ป่วยเอดส์ระหว่าง

ประเทศไทย	 -	 กัมพูชา	 (ตราด	 -	 เกาะกง)	 จ�านวนเงิน	

๔๓,๘๐๐	บาท

		 ๓)	การพัฒนาศูนย์ข ้อมูลข ่าวสารเพื่อติดต่อ

ประสานงานของจังหวัดคู ่ขนาน	 (ตราด	 -	 เกาะกง)	 

จ�านวนเงิน	๒๕๐,๐๐๐	บาท

		 ๔)	การจัดหาลูกจ้างเพื่อเป็นล่ามและผู้ช่วยเหลือ

คนไข้ไว้ในโรงพยาบาลของจังหวัดตราด	 จ�านวนเงิน	

๑,๐๕๐,๐๐๐	บาท

  ๕)	การอบรมพัฒนาศั กยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขจังหวัดเกาะกง	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 

จ�านวนเงิน	๔๐๗,๖๐๐	บาท

	 ๖)	การพัฒนาช่องทางสื่อสารฯ	 จ�านวนเงิน	

๓๐,๐๐๐	บาท

	 ๗)	การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา

บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดตราดและจังหวัดเกาะกง	

จ�านวนเงิน	 ๔๓๕,๐๐๐	 บาท	 รวมเป ็นเ งินทั้ ง ส้ิน	

๒,๓๒๐,๖๐๐	 บาท	 แหล่งงบประมาณจากส�านักงาน 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	 (สพร.)	

กระทรวงการต่างประเทศ

 จังหวัดนครพนม

		 จังหวัดนครพนมได้มีการจัดงานเปิดตัวเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษนครพนมและจัดงานมหกรรมการค้า

ชายแดนนครพนมและงานเทศกาลผลไม้ไทย	ระหว่างวนัที่	

๒๗	กรกฎาคม	-	๒	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	บริเวณส�านักงาน

เขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษนครพนมบรเิวณสะพานมติรภาพ	๓ 

(นครพนม	 -	 ค�าม่วน)	 ต�าบลอาจสามารถ	 อ�าเภอเมือง

นครพนม	จังหวัดนครพนม	ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจัดให้

มีการแสดงและจ�าหน่ายสินค้าไทย	ลาว	เวียดนาม	และจีน	

รวมทั้งการพบปะนักธุรกิจ	 นักลงทุน	 ในระดับประเทศ 

และจากต่างประเทศ	 ท้ังนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม	 ให้นักลงทุนที่สนใจ 

ได ้ทราบถึงศักยภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นครพนม	สิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุน	เส้นทางการค้า	

การขนส่ง	 กฎระเบียบการน�าเข ้าและส่งออกสินค้า 

ไปต่างประเทศและยังกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณชายแดน

จังหวัดนครพนม	 ให้มีการค้า	 การลงทุนเพิ่มมากขึ้น	 

เพือ่ต้องการให้มกีารเชือ่มโยงเส้นทางการค้า	การคมนาคม	

บนถนนหมายเลข	๘	และหมายเลข	๑๒	โดยผ่านด่านศุลกากร

นครพนม	 สะพานมิตรภาพ	 ๓	 (นครพนม	 -	 ค�าม่วน)	 

เชื่อมต่อไปลาว	เวียดนาม	และจีน	โดยการจัดงานดังกล่าว

เป็นการบรูณาการร่วมกนัระหว่างหลายหน่วยงานประกอบด้วย 

หน่วยงานภาคเอกชน	 ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและ 

ส่วนภมูภิาค	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทัง้นี	้ด่านสะพาน

มิตรภาพ	๓	(นครพนม	-	ค�าม่วน)	มีมูลค่าการค้าชายแดน

จงัหวดันครพนม	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มลูค่า	๘๗,๑๐๔.๙๗	ล้านบาท 

และในปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 (มกราคม	 -	 มีนาคม	 ๒๕๕๘)	 

มูลค่า	๒๗,๒๑๑.๔๔	ล้านบาท	

 จังหวัดกาฬสินธุ ์

		 ได้จัดประชุมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ก้าวไกล 

สู่อาเซียน	 :	 การเตรียมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนและรบัฟังความคดิเหน็จากภาคส่วนต่างๆ	ในพืน้ที่

จังหวัด	เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	มีผู้เข้าร่วมประชุม	

จ�านวน	 ๒๓๐	 คน	 ประกอบด้วย	 หัวหน้าส่วนราชการ	

หัวหน้าหน่วยงาน	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 โดยมีการบรรยายพิเศษ	 

เรือ่ง	ความรู	้และการเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	 (นายภุชงค์	 โพธิกุฎสัย)	

ร่วมอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นยุทธศาสตร ์

การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ ์รองรับการเข้าสู ่ประชาคม 

อาเซียนในด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ด้าน

ความมั่นคง
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ข้อเสนอแนะท่ี ๘. ในการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัการ
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	จงัหวดัควรจดัล�าดบัความส�าคญัของ
แผนงาน/โครงการ	ตามเหตุผล	ความจ�าเป็น	และข้อเท็จ
จรงิ	จงัหวดัทีไ่ด้ก�าหนดให้เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษได้มกีาร
รายงานการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ	อาทิ

 จังหวัดนราธิวาส	 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	ตามเหตผุลความจ�าเป็น	
และข้อเท็จจริงในพื้นที่	ได้แก่
 	 ๑.	 ด้านการก�าหนดพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
พฒันาในมติกิารเช่ือมโยง	โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมายรวม	๘	อ�าเภอ 
๑๔	ต�าบล	๘๙๙,๑๓๖.๓๙๕	 ไร่	 (๑,๔๐๒.๕๑๒	 ตร.กม.) 
	 ในอ�าเภอสุไหงโกลก	 อ�าเภอตากใบ	 และด่าน บูเก๊ะตา	
ต�าบลโล๊ะจูด	 อ�าเภอแว้ง	 อ�าเภอ	 สุคีริน	 อ�าเภอจะแนะ	
อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 อ�าเภอยี่งอ	 และอ�าเภอบาเจาะ	 
โดยด�าเนินการ	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 ด้านการเชื่อมโยง	 
จังหวัดนราธิวาส	 ได้ก�าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อพัฒนาในมิติการเชื่อมโยง	 จ�านวน	 ๓	 พื้นที่	 ได้แก	่ 
ด่านสุไหงโกลก	 ด่านตากใบ	 และด่านบูเก๊ะตา	 โดยมี
โครงการส�าคัญท่ีจะต้องด�าเนินการภายใต้แผนงาน	 อาทิ	
การเปิดเส้นทางรถไฟ	การพฒันาท่าอากาศยาน	การพฒันา
ท่าเทียบเรือ	 และการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าไกลก	 
แห่งท่ีสองท่ีสไุหงโกลก	ถงึเมอืงรนัเตาปันยงั	ประเทศมาเลเซยี 
(ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงาน	IMT-	GT)	๒)	ด้านการค้า
ชายแดน	๓)	 ด้านการท่องเท่ียวชายแดน	 ๔)	 ด้านการค้า
และการลงทนุ	ทัง้นี	้จงัหวดัมข้ีอเสนอขอรบัสทิธปิระโยชน์
ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส	จ�านวน	๒	ด้าน	ได้แก่	
ด้านภาษ	ีอาท	ิค่าใช้จ่ายในการรกัษาความปลอดภยัสามารถ
หักเป็น ค่าลดหย่อนได้	๒	เท่า	ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส�าหรับพนักงาน	 วงเงิน	 ๕๐๐,๐๐๐	 บาท	
เป็นต้น	ด้านอืน่	อาท	ิมาตรการสนิเชือ่ผ่อนปรน	การชดเชย
กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการ
ให้สัญชาติไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่
ด้วยเงินลงทุนไม่น้อยกว่า	 ๕๐	 ล้านบาท	 เป็นต้น	 ส่วน 
ความคืบหน้าการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาเป็น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	ประกอบด้วย

	 ๒.	 ด้านการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาธารณูปโภค	โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับ
	 	 งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ประจ�าปี	
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้แก่	โครงการก่อสร้างทางสาย
เลีย่งเมอืงแว้ง,โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	๔๐๕๗	
สาย	สุไหงโก-ลก	-	แว้ง	-	บูเก๊ะตา	-	ตอนทางเลี่ยงเมืองแว้ง	
ตอน	 ๑,	 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๕๗	 
สายสไุหงโก-ลก-แว้ง-บเูก๊ะตา	ตอนทางเลีย่งเมอืงแว้ง	ตอน	๒, 
โครงการก่อสร้างทางหลวง	ตอน	แยกสาย	๔๒	(ปาลอปาต๊ะ) 
–	บรรจบสายทาง	๔๑๓๖	(บ้านทอน)	ระยะทาง	๑๑	ก.ม.	
ซึ่ งจะย ่นระยะทางจากผู ้ที่ เดินทางจังหวัดยะลาถึง 
ท่าอากาศยานนราธวิาสได้	๙	กโิลเมตร	),	โครงการปรบัปรงุ
ขยายเส้นทางถนนนราธิวาส	-	ตากใบ	จาก	๒	ช่องจราจร	
เป็น	๔	ช่องจราจร	และการพัฒนาท่าอากาศยานนราธวิาส	
กรมการบนิพลเรอืนจะจดัสรรงบประมาณสร้างลานกลับล�า	
๑๕	 ล้านบาท	 โดยใช้เงินกองทุนของกรมการบินพลเรือน	
และได ้ งบรับจ ้ า งออกแบบปรับปรุ งอาคารที่ พั ก 
ผู้โดยสารท่าอากาศยานนราธิวาส	จ�านวนเงิน	๕	ล้านบาท	
เป็นต้น
	 ๓.	 ด้านการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนของ 
ผู้ประกอบการ	
	 	 ๓.๑	 ที่ ดินที่ เหมาะสมเพื่อจัด ต้ังเป ็นเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	 จ�านวน	 ๔	 พ้ืนที่	 ได้แก่	 
๑)	พื้นที่ใน	ต.สุไหงโก-ลก	อ.สุไหงโก-ลก	จ�านวน	๒๕	ไร่	 
เพือ่จดัตัง้	Free	Zone	หรือ	Outlet	(ท่ีดนิในความรับผดิชอบ
ของการเคหะแห่งชาติ)	(เป็นพืน้ท่ีตามประกาศคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ที่	 ๒/๒๕๕๘	 เรื่อง
ก�าหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ระยะที่ 	 ๒)	 
๒)	พืน้ทีใ่น	ต.ละหาร	อ.ยีง่อ	และ	ต.โคกเคยีน	อ.เมอืงนราธวิาส 
เน้ือที	่๒,๒๗๗	ไร่	๗๘.๑	ตารางวา	(ทีดิ่นของเอกชน)	(เป็นพ้ืนท่ี
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
ที่	 ๒/๒๕๕๘	 เรื่องก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
ระยะที่	 ๒)	 ๓)	 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 “โคกไม้เรือ”	
ต.ไพรวัน	 อ.ตากใบ	ประมาณ	๒,๓๗๗	 ไร่	 (ที่ดินในความ 
รับผิดชอบของกรมป่าไม้)	(เป็นพ้ืนท่ีอยูน่อกเขตประกาศฯ)	
๔)	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	“โคกจะโก”	ต.นานาค	อ.ตากใบ	/
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ต.มูโน๊ะ	อ.สุไหงโก-ลก	จ�านวน	๒,๔๕๕-๒-๙๒	ไร่	(ที่ดินใน

ความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้)	(เป็นพืน้ทีอ่ยูน่อกเขตประกาศฯ)	

	 	 ๓.๒	 จังหวัดมีการประชุมหารือการขับเคลื่อน

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษนราธวิาส	เพือ่ให้เกดิความชดัเจน

ที่ เป ็นรูปธรรมในการลงทุนของภาคเอกชนที่ได ้แจ้ง 

ความประสงค์ทีจ่ะลงทนุไว้แล้ว	จ�านวน	๑๑	ราย	เนือ้ท่ีรวม	

๑,๑๘๕	 ไร่	 และภาคเอกชนอื่นๆ	 ที่ต้องการจะลงทุน 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	ได้แก่	๑)	ที่ดินของ

เอกชน	 (ต.ละหาร	 อ.ยี่งอ)	 มีเอกชนแจ้งความประสงค์

ชัดเจนที่จะลงทุนในพื้นที่	จ�านวน	๗	ราย	เนื้อที่	๗๐๐	ไร่	 

๒)	ป่าสงวนแห่งชาติ	“โคกไม้เรือ”จ�านวน	๓	ราย	เนื้อที่	๓๐	ไร่	

๓)	ป่าสงวนแห่งชาติ	“โคกจะโก”	ไม่มีเอกชนรายใดสนใจ	

	 ๔.	ด้านการด�าเนนิงานด้านสทิธปิระโยชน์และการ

ส่งเสริมการลงทุน	 จังหวัดนราธิวาสเป็นเขตพัฒนา 

พิเศษเฉพาะกิจในพื้นท่ี	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สตูล 

และ	๔	อ�าเภอของจังหวัดสงขลา	ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

เท่าทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	ซ่ึงเหนือกว่าเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

เช่น	สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า	ร้อยละ	๑.๕	ภาษีนิติบุคคล	ร้อยละ	๓	๔ 

 จังหวัดตราด 

	 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 ตามเหตุผลความจ�าเป็น	 และข้อเท็จจริง

ในพื้นที่	ได้แก่	

  ๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยด�าเนนิการ

โครงการพฒันาเพ่ือปรบัปรงุบรเิวณด่านพรมแดนบ้านหาดเลก็ 

งบประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 งบประมาณ	๕๐	 ล้านบาท	 

โดยกรมศุลกากรได้ด�าเนินการออกแบบก่อสร้างอาคาร	 

ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและส�านักงานของหน่วยงาน	 C.I.Q	 

โดยจะสามารถให้บริการทางศุลกากรและบริการอื่น 

ที่เก่ียวข้องในรูปแบบ	 One	 Stop	 Service	 และเป็น

มาตรฐานสากล	ซึง่ยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้,	พฒันาจดุตรวจ

สนิค้าน�าเข้า-ส่งออก	ด่านศลุกากรคลองใหญ่	ต�าบลคลองใหญ่ 

และก่อสร้างอาคารตรวจสนิค้าและคลงัสนิค้า	ด่านศลุกากร	

คลองใหญ่	 ต�าบลไม้รูด	 อ�าเภอคลองใหญ่	 จังหวัดตราด	 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่อง	 X-ray,	 การพัฒนา

ทางหลวงหมายเลข	 ๓	 ตราด-หาดเล็ก	 กรมทางหลวง 

ด�าเนินการก่อสร้างโดยขยายเป็น	 ๔	 ช่องทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข	๓	ตราด	–	หาดเลก็	ตอน	๑	งบประมาณ 

๑,๔๐๐	ล้านบาท	(งบประมาณปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐)	โดย

อยู่ระหว่างเสนอส�านักงบประมาณพิจารณาแจ้งความ

เหมาะสมของราคา,	 การพัฒนาทางหลวงหมายเลข	 ๓	

ตราด-หาดเล็ก	 ตอน	 ๒	 งบประมาณ	 ๙๐๐	 ล้านบาท	 

อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณป	ี

๒๕๕๙,	 การก่อสร้างท่าเทียบเรือ	 กรมเจ้าท่าด�าเนินการ

ก่อสร้างท่าเทยีบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ่	จงัหวดัตราด	

งบประมาณ	๑,๒๙๕.๑๐	ล้านบาท	(งบประมาณปี	๒๕๕๔	

-	๒๕๕๙)	ซ่ึงขณะนีก้ารก่อสร้างอยูร่ะหว่างการตอกเสาเขม็

ของการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ	 ทิ้งหินเพื่อก่อสร้าง

เขือ่นกนัคลืน่ในทะเลและงานก่อสร้างอาคารต่างๆ	ผลงาน

ที่ท�าได้สะสม	 ร้อยละ	๘๕.๘๙	ระบบประปา	การประปา

ส่วนภมูภิาค	สาขาคลองใหญ่	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ

ปี	 ๒๕๕๗	 งบประมาณ	 ๑๕๑.๒	 ล้านบาท	 ด�าเนินการ

ก ่อสร ้างสถานีผลิตน�้าคลองสะพานหิน	 (แห่งใหม่)	 

ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันคลองสะพานหิน	 (แห่งใหม่)	 

พร้อมถังน�้าใส	 ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้าเขาไม้รูด	 (แห่งใหม่)	

พร้อมถังน�้าใส	 และก่อสร้างวางท่อส่ง-จ่ายน�้า	 โดยขณะนี้

อยู ่ระหว่างด�าเนินการตามสัญญาจ้าง,	 ระบบไฟฟ้า	 

โดยในปี	 ๒๕๕๘	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 มีแผนได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณ	 ๑๕๗	 ล ้านบาท	 ในการเพิ่ม

หม้อแปลงไฟฟ้าทีส่ถานไีฟฟ้าคลองใหญ่	ขนาด	๑	x	๕๐	MVA 

และระบบจ�าหน่ายแรงสูง	๑๖	วงจร-กม.	และการพัฒนา

ถนนหาดบานชื่น	

  ๒. ด้านการจัดทำาผังเมือง กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองด�าเนินการออกแบบวางผังเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ

พิเศษ	ได้แก่	๑)	ผังเมืองรวมคลองใหญ่	ขณะนี้ได้พิจารณา

ร่างผังเมืองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	๒)	ผังพื้นที่เฉพาะ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการ

  ๓. ด้านการบรหิารจดัการ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ

นโยบายและขบัเคลือ่นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	จงัหวดัตราด 

ซ่ึงที่ประชุมให้ความเห็นชอบในเร่ืองรูปแบบลักษณะ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดตราด	คือ	การเป็นเมืองบริการ
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การค้าระหว่างประเทศครบวงจร	(Fully	International	Trade 

Service	City)	โดยความส�าคญัเร่งด่วนในการพัฒนา	๓	ประเดน็ 

ได้แก่	การเป็นศนูย์สนบัสนนุและให้บรกิารการน�าเข้า	–	ส่งออก 

การเป็นศนูย์รวมในการพฒันาระบบโลจสิตกิส์และการเป็น

ศนูย์กลางให้บรกิารการท่องเทีย่วในระดบัภมูภิาค	พร้อมทัง้

แต่งตัง้คณะอนกุรรมการสนับสนุนการด�าเนนิงานขบัเคลือ่น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จังหวัดตราด	 ๓	 ด้าน	 ได้แก	่ 

๑)	คณะอนกุรรมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการบรกิาร

การค้าครบวงจร	๒)	 คณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว

และการบรกิารครบวงจร ๓)	คณะอนกุรรมการด้านศนูย์บรกิาร

เบด็เสรจ็ด้านแรงงาน	สาธารณสขุ	การศกึษาและความมัน่คง

  ๔. ด้านการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ

ลงทุน (One Stop Service: OSS)	 โดยจังหวัดตราด	 

ได้ก�าหนดสถานที่ตั้งของศูนย์	 OSS	 คือ	 ศูนย์ด�ารงธรรม

จังหวัดตราด	 ชั้น	 ๓	 ศาลากลางจังหวัดตราด	 ก�าหนด

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์	 OSS	 คือ	 เจ้าหน้าที่จาก

ส�านักงานจังหวัดตราด	ด่านศุลกากรคลองใหญ่	สรรพากร

พื้นที่ตราด	 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดตราด	 ส�านักงาน

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด	 และส�านักงานจัดหางาน

จงัหวดัตราด	ก�าหนดกระบวนงานของศนูย์	OSS	ประกอบด้วย 

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน	ข้ันตอนการปฏบิติังาน

เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์	 OSS	 และด้านเทคโนโลยีและ 

การสื่อสาร	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์	 ประกอบด้วย	 

ผู้อ�านวยการศูนย์และผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์	 ด�าเนินการ

ปรับปรุงศูนย์ตามงบประมาณที่ได้รับจาก	 มท.	 โดย 

ที่ผ่านมามีผู ้มาขอรับข้อมูลและแนวทางการลงทุนแล้ว	 

รวม	๑๒	ราย

  ๕. ด ้านการเตรียมพื้นที่ รองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดได้มอบหมายให้ส�านักงาน

ธนารกัษ์พืน้ทีต่ราด	ส�านกังานท่ีดนิจงัหวดัตราด	ส�านกังาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด	 อ�าเภอคลองใหญ	่ 

และองค์การบริหารส่วนต�าบลไม้รูด	เร่งส�ารวจ	รังวัด	เพื่อ

ด�าเนินการออกโฉนด	 เพื่อที่ให้ทางส�านักงานธนารักษ์

ก�าหนดกฎหมายและอัตราค่าเช่าให้เร็วที่สุด

 จังหวัดกาญจนบุร ี

 จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อม	 โดยได้แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษกาญจนบรุี	

ซึ่งประกอบด้วยคณะท�างานด้านต่างๆ	ได้แก่	๑)	ด้านสิทธิ

ประโยชน์	 ๒)	 ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	

สาธารณสุข	 และความมั่นคง	 ๓)	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

๔)	ด้านการจัดหาทีดิ่นและบริหารจัดการ	โดยคณะท�างาน

ในด้านต่างๆ	ได้มกีารประชมุเพือ่เตรยีมความพร้อม	ในการ

จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	

		 ๑.	เตรียมความพร้อมในเรื่องของความม่ันคง/

ความปลอดภัย	 จังหวัดได้มีโครงการก่อสร้างอาคาร

ที่ท�าการสถานีต�ารวจภูธรพุน�้าร้อน	ตาม	มติ	ครม.	เมื่อวันที่	

๒๐	พ.ค.	 ๒๕๕๕	การด�าเนินการ	 และผลการด�าเนินงาน	

ด่านศลุกากร	จังหวดัโดยกรมศลุกากรได้มโีครงการก่อสร้าง

ที่ท�าการด่านศุลกากรบ้านพุน�้าร้อน	 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ประกอบด้วย	

	 	 ๑.๑	 ทีท่�าการส�านกังานด่านศลุกากรบ้านพนุ�า้ร้อน 

	 	 ๑.๒	 ลานตรวจสินค้าขาเข้า	/	ขาออก	

	 	 ๑.๓	 อาคารคลังสินค้า	

	 	 ๑.๔	 อาคารคลังของกลาง	

	 	 ๑.๕	 อาคารศูนย์พักและเปลี่ยนถ่ายสินค้า	

	 	 ๑.๖	 ศูนย์แสดงสินค้า	

	 	 ๑.๗	 เขตประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า	

(Add	Value	Zone) 

  ๑.๘	 ที่ท�าการตรวจคนเข้าเมือง	

	 	 ๑.๙	 ที่ท�าการด่านกักกันพืช 

	 	 ๑.๑๐		ศูนย์	One	Stop	Service	

	 	 ๑.๑๑		บ้านพักข้าราชการ	

	 ๒.	ด้านแรงงานมกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	ด้านแรงงาน	ณ	ส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ให้บริการในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	และได้มีการ

ฝึกอบรมแรงงานต่างด้าว	โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการ

ต่างประเทศ	
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	 ๓.	 การเตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงสร้าง 

พื้นฐาน	ได้มีโครงการก่อสร้างทาง	สายทางแยกทางหลวง

หมายเลย	๓๒๓	-	แควน้อย	(บ้านเก่า)	-	บ้านล�าทราย	–	

บ้านพุน�้าร้อน

	 ๔.	เรือ่งของระบบประปา	ได้มแีผนปรบัปรงุขยาย

แผนการประปาส่วนภมูภิาคสาขากาญจนบรีุให้อยูใ่นโครงการ

เดียวกันในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	

	 ๕.	ระบบไฟฟ้า	 มีแผนงานเพิ่มหม้อแปลงขนาด	 

๑x	๕๐MVA	จ�านวน	๑	เครื่อง	และแผนงานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้านคิมฯ	บ้านพนุ�า้ร้อน	รวมทัง้แผนงานก่อสร้างสายส่ง	

๑๑๕	KV	จากสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ยระยะทาง	๕๕	กม. 

ขณะน้ีเหลือระยะทาง	 ๑๐	 กม.	 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	

	 ๖.	 ด้านรถไฟ	 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

เชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง	-	ท่าเทียบเรือ

น�้าลึกทวาย	 โดยในขณะนี้อยู ่ระหว่างการด�าเนินงาน 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะที่ ๙. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร

ได้เข้าใจผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการเข้า	สูป่ระชาคม

อาเซยีน	เพือ่ให้เกษตรกรเตรียมการรองรับผลกระทบทีจ่ะเกดิ

จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 จังหวัดสระแก้ว

	 ๑.	จังหวัดสระแก้ว	 ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างาน

ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	 โดย 

คณะท�างานท�าหน้าที่	 รวบรวมวิเคราะห์	 จัดท�าข้อมูล	 

สื่อสิ่งพิมพ์	 และอื่นๆ	 เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

	 ๒.	 ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานประชาสัมพันธ ์

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว	โดยมหีวัหน้าส�านกังาน

จังหวัดสระแก้ว	 เป็นหัวหน้าคณะท�างาน	 ได้มีการประชุม

คณะท�างานฯ	 ดังกล่าว	 เมื่อวันท่ี	 ๓๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	

ประเดน็การประชมุทีส่�าคญัคอื	การจดัท�าสือ่ประชาสัมพันธ์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	โดยก�าหนดที่จะจัดท�า

วารสารเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแก้ว	ขึน้	เป็นรายปักษ์ 

๑	เดือน	ออก	๒	ครั้ง	 โดยคาดว่าจะออกฉบับแรกภายใน

เดือนเมษายน	๒๕๕๘	

 จังหวัดตาก

 ๑.	จังหวัดแจ้งให้คณะท�างานฯ	ระดับต�าบล	และ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องประชาสัมพันธ ์ เรื่องนโยบาย 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 รวมถึง	 

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	เกีย่วกบันโยบายเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ	 กิจการเป้าหมาย	 และสิทธิประโยชน์

ส�าหรับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง	

		 ๒.	เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส ่งเสริม 

การลงทุน	ที่	๑๐/๒๕๕๘	เรื่อง	นโยบายส่งเสริมการลงทุน

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรูปแบบคลสัเตอร์	และนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร์	บนเวบ็ไซต์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	(www.taksez.com)	

	 ๓.	การส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบ้าน	

จังหวัดได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 ๓.๑	 แต่งตัง้คณะท�างานเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

เมืองพี่เมืองน้อง	 (Sister	 City)	 ระหว่างจังหวัดตากและ

จังหวัดเมียวดี	 เพ่ือประสานความร่วมมือกับคณะท�างาน

ฝ่ายจังหวัดเมียวดี	 ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ตลอดจนร่วมกันป้องกันและแก้ไข

	 	 ปัญหาท่ีอาจจะเกดิข้ึนระหว่างจังหวดัตากและ

จังหวัดเมียวดี	 เพื่อน�าไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์เมือง

พีเ่มอืงน้อง	(Sister	City)	ระหว่างแม่สอดและเมยีวด	ีรวมถึง

พิจารณาก�าหนดจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี	ด้านเศรษฐกิจ	

ด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม	 ด้านการกีฬา	 ด้านการ

ท่องเที่ยว	 และอื่นๆ	 ซ่ึงได้ก�าหนดจัดประชุมคณะท�างาน

ร่วมฝ่ายจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี	 คร้ังท่ี	 ๑/๒๕๕๘	 

เมื่อวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๘

		 	 ๓.๒	 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่าง	 ตาก	 –	 เมียนมาร์	 และส่งเสริมการค้าการลงทุน	

ดังนี้
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		 	 	 	 ๑)	โครงการปั่นจักรยาน	ไหว้พระ	๙	วัด	

๒	แผ่นดนิ	แม่สอด	-	เมยีวด ีเมือ่วนัที	่๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘

		 	 	 	 ๒)	กิจกรรม	“วันมหัศจรรย์แห่งรัก	บ้าน

พี่เมืองน้อง	แม่สอด	–	เมียวดี”	(Miracle	of	Love	Sister	

City	Maesot	–	Myawaddy	Valentine’s	Day	๒๐๑๕)	

เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

		 	 	 	 ๓)	กจิกรรม	“ขบวนแห่สงิโตตรษุจนีสอง

แผ่นดนิ	แม่สอด	–	เมยีวด”ี	เมือ่วนัที่	๑๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘

		 	 	 	 ๔)	การด�าเนินโครงการ	“ธารน�้าใจ	ช่วย

ภยัน�า้ท่วม	บ้านพีเ่มอืงน้อง	(Sister	City)	ไทย	-	เมยีนมาร์”	

เพื่อเป็นศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยในเมียนมาร์	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 ๒	

สิงหาคม	๒๕๕๘

		 	 	 	 ๕)	รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด เมียวดี	

สหกรณ์จังหวัดเมียวดี	 เกษตรจังหวัดเมียวดี	ป่าไม้จังหวัด 

เมียวดี	 การค้าจังหวัดเมียวดีและคณะผู้ติดตาม	 เดินทาง 

มาศึกษาดูงานรูปแบบสหกรณ์	 (Social	 Business)	 

ณ	อ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	เมือ่วนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๕๘

		 	 	 	 ๖)	จงัหวดัก�าหนดจดัการแข่งขนัฟตุบอล

มิตรภาพ	สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน	ตาก	-	เมียวดี	๒๐๑๕	

ชิงถ ้วยรางวัล	 Stronger	 Together	 Cup	 ของ 

นายกรัฐมนตรี	 โดยก�าหนดการแข่งขันแบบเย้า-เยือน	 

ณ	จังหวัดตากเมื่อวันจันทร์ที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๘	และ	

ณ	จังหวัดเมียวดี	ในวันเสาร์ที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๘	โดยมี

การแข่งขันนัดพิเศษ	 ระหว่าง	 “ทีมอาวุโสตาก	 และ	 

ทีมอาวุโสเมียวดี”	 น�าทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากและ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี	ทั้งนี้	ผลการแข่งขันฝ่ายจังหวัด

ตากได้ครองถ้วยรางวัลในปีแรก

		 	 	 	 ๗)	 การจัดมหกรรม	 “อาหารชนเผ่า	 –	 

พื้นถิ่นจังหวัดตากและเมียนมาร์	(Tak	and	Myanmar	Tribal	

and	local	Food Festival	๒๐๑๕)” ระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๘	ณ	 บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช	อ.แม่สอด โดยในงานประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ	

มากมาย	อาทิ	การแสดงอาหารชนเผ่าจากพ่อครัว	(Chef)	

ผูเ้ชีย่วชาญ,	การสาธติการท�าอาหารชนเผ่าแบบผสมผสาน	

(Mix	and	Match),	การจัดจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนถ่ินและสนิค้า

ชนเผ่า,	 การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า,	 

การแสดงแฟชัน่โชว์ชดุพืน้ถิน่และชดุชนเผ่า,	กจิกรรมเสวนา

ทางวิชาการ	ในหัวข้อ	“นครแม่สอดศูนย์กลางเศรษฐกิจ	-	 

การค้า	ความหลากหลายทางชนเผ่าและพื้นถิ่น”,	การจัด	

Route	Tour	ด้วยแพคเกจ	๓	วนั	๒	คนื	ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว,	

กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้อาหารชนเผ่าและพื้นถิ่น	

และกิจกรรมประกวดการเล่าขานต�านานจังหวัดตาก

 จังหวัดกาญจนบุร ี

	 กนพ.	 ได้มีประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่	 ๒	 ในพื้นที่	 ต�าบลบ้านเก่า	

และต�าบลแก่งเส้ียน	การประชมุรองรับพันธกจิกบันโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

	 ๑.	จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความ

เข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรับทราบ

นโยบายของรัฐในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษอย่าง

ต่อเนือ่งโดยจงัหวดั	อ�าเภอ	และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่	

และหน ่วยงานท่ีเกี่ ยวข ้อง	 ได ้มีการประชุมชี้แจง 

ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบรวมถึงการเชิญมาประชุม 

เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐ	

	 ๒.	ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได ้ มีการ

ประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองดังกล่าว	เวลา	๐๖.๐๐	น.	-	๐๗.๐๐	น. 

ทุกวันทาง	 สวท.กจ.	 และถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุชุมชน

ของจงัหวดักว่า	๒๐	สถาน	ีผ่าน	Social	media	ผ่าน	You	Tube 

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

	 ๓.	การเตรยีมความพร้อมให้กบักลุม่เกษตรกรในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	โดยได้จดัอบรมแนวทางการจัดการ

สินค้าเกษตรโดยสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

ผู้เข้าอบรมได้แก่	 ผู้แทนสหกรณ์	 บุคลากร	 ของส�านักงาน

สหกรณ์จังหวดักาญจนบรีุและส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

กาญจนบรีุ	รวม	๕๐	คน	ในวนัที	่๑๙	มถินุายน	๒๕๕๘	โดย

เชิญนายด่านศุลกากร	 สังขละบุรี	 มาบรรยายหัวข้อวิชา 

“ข ้อมูลการค ้าของด ่านบ ้านพุน�้ าร ้อน”	 และเชิญ 
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ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาธุรกจิสหกรณ์	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	

มาบรรยายหวัข้อวชิา	“แนวทางการสนิค้าเกษตรโดยสหกรณ์ 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”	

ข้อเสนอแนะที ่๑๐. ควรประสานความร่วมมอืกบัภาคเอกชน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย	เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัด

 จังหวัดตาก

	 ๑.	 จงัหวดัเชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาร่วมปฏบิตังิาน

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่	 ๑)	 หน่วยงานสังกัดกระทรวง

แรงงาน	๒)	หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์	๓)	ส�านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวดัตาก	๔)	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัตาก	

๕)	 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ๖)	 หน่วยงานกระทรวง

คมนาคมในจังหวัดตาก	 ๗)	 หน่วยงานกระทรวงการคลัง

จังหวัดตาก	๘)	หน่วยงานด้านความมั่นคง	(ทหาร	ต�ารวจ)	

ในพื้นที่	 ๙)	 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 (สสว.)  ๑๐)	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุน	(BOI)	

	 ๒.	หน่วยงานภาคเอกชน	โดยศูนย์เครือข่ายธุรกิจ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	 (BIZ	 Club)	 ได้ต้ังหน่วย 

ให้บริการภายในส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	

อ.แม่สอด	 เพื่อสนับสนุนข้อมูล	 และอ�านวยความสะดวก 

ในด้านต่างๆ	แก่นักลงทุน

 จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๑.	จงัหวัดได้จดัตัง้จดัตัง้ศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็

ด้านการลงทนุ	(One	Stop	Service	:	OSS)	โดยส�านกังาน

จังหวัดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีและส่วนราชการ

ที่เก่ียวข้องจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน	

(One	Stop	Service	 :	OSS)	ณ	ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด	

เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลและอ�านวยความสะดวกในการ

ด�าเนนิการต่างๆ	ของผูป้ระกอบการและนกัลงทนุให้เหน็ผล 

อย่างเป็นรูปธรรม	

	 ๒.	จังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี	 โดยได้จัด

สัมมนาถอดบทเรียนร่วมกับภาคเอกชนและภาคราชการ

ในจงัหวดั	ระหว่างวนัที	่๒๓-๒๗	มนีาคม	๒๕๕๘	โดยได้เชิญ

ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องร่วมถอดบทเรยีนจ�านวน	๒๒	หน่วยงาน

		 ๓.	การเตรียมความพร ้อมในเรื่องของพื้นที่ 

เพื่อให้เอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กาญจนบรุ	ีจงัหวดัได้มกีารประชมุย่อยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เพื่อเสนอพื้นที่ในการให้เอกชนเข้าลงทุนในเบื้องต้น	 และ

จะได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 ด้านการจัดหาที่ดิน

และบริหารจัดการ	 เพื่อจัดหาพื้นที่	 และได้มีแผนในการ 

ลงส�ารวจพื้นที่เพื่อส�ารวจขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจน	 ในวันที่	

๑๘-๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๘	

	 ๔.	การเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจ	

โดยส�านกังานพาณชิย์จังหวดักาญจนบรีุ	เป็นอนกุรรมการ

เพือ่ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

เน้นตอบสนองต่อเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ	 ความม่ันคง	 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 เพิ่มการจ้างงาน	 แก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าว	การลกัลอบน�าเข้าสนิค้าผดิกฎหมาย 

และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน

ข้อเสนอแนะที ่๑๑.ขอให้จงัหวดัร่วมกบัส�านกังานสวสัดกิาร

และคุม้ครองแรงงานจงัหวดัประชาสมัพนัธ์ให้แรงงานต่างด้าว

มคีวามรู้	ความเข้าใจถงึสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน

 จังหวัดเชียงใหม่

		 ๑.	ด�าเนนิการส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัการจ้างงาน	

เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 การจ้างงานที่

เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน	พ.ศ.๒๕๔๑	พฤติกรรมเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้าน

แรงงาน	 และข้อห้ามในการจ้างงาน	 แก่นายจ้าง	 ลูกจ้าง	

เครอืข่าย	และประชาชนทัว่ไป	โดยมผีลการด�าเนนิการของ

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	 จัดอบรมให้ความรู้	

จ�านวน	๒๙๐	คน	ประกอบด้วย

		 	 ๑)	 อบรมโครงการป้องกันการค ้ามนุษย  ์

ด้านแรงงานต่างด้าว	 จ�านวน	 ๑๓๘	 คน	 (ลูกจ้างแรงงาน	

ต่างด้าว	๙๓	คน	นายจ้าง	๔๕	คน)
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		 ๒)	ประชุมชี้แจงตามโครงการเครือข่ายชุมชน 

ช่วยรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท�างาน 

ต่างประเทศ	จ�านวน	๓๘๕	คน

		 ๓)	เผยแพร่ความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้

เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน	จ�านวน	๕,๒๖๘	ราย	

	 ๔)	ด�าเนินโครงการตรวจสอบการท�างานของ 

คนต่างด้าวและสถานประกอบการ	 จ�านวน	 ๙,๓๓๔	 คน	

(นายจ้าง	๑,๑๗๒	คน	ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว	๘,๑๖๒	คน)

	 ๒.	ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และ

ส�านกังานแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่จดัท�าแผนและบรูณาการ

ตรวจเยีย่มสถานประกอบการจงัหวดัเชยีงใหม่	ตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคม	 –	 สิงหาคม	 ๒๕๕๘	 เพื่อแนะน�าบริการ	 

สทิธปิระโยชน์	ข้อมลูข่าวสารด้านแรงงานและพิจาณาแนวทาง

แก้ไขปัญหาอปุสรรค์ให้กบัสถานประกอบการ	นายจ้าง	ลกูจ้าง

ตามบทบาทภารกิจและอ�านาจหน้าท่ีของหน่วยงานสังกัด

กระทรวงแรงงาน	โดยเริม่ปฏิบัตกิารตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	

๒๕๕๘	 เป็นต้นไป	 ซึ่งได้มีการตรวจสถานประกอบการ	

จ�านวน	๑๐	แห่ง	แรงงานต่างด้าว	จ�านวน	๘๖๐	คน	

 จังหวัดตรัง

	 จดัอบรมเจ้าหน้าทีแ่ละเครอืข่ายป้องกนัปัญหาการ

ค ้ามนุษย์ด ้านแรงงานส�านักงานแรงงานจังหวัดตรัง 

ได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีแ่ละเครอืข่ายการป้องกนั

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	จ�านวน	๑	ครั้ง	เมื่อวันที่	

๒๗	มนีาคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมธรรมรนิทร์	ธนา	จงัหวดัตรัง 

มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ	จ�านวน	๑๑๐	คน

 จังหวัดนครนายก

		 ๑.	จัดสือ่ประชาสมัพนัธ์	ณ	ส�านกังานพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก	 และมีการ

อธบิายความรูใ้ห้กบัผูม้ารบับรกิารในเรือ่งการค้ามนษุย์เพือ่

ให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์	

		 ๒.	เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์	 จัดนิทรรศการ

รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์	 ตามโครงการบ�าบัดทุกข์	

บ�ารุงสุข	 สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนรณรงค์ต่อต้านการ

ค้ามนุษย์	จ�านวน	๑	ครั้ง

ข้อเสนอแนะที ่๑๒. ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์ 

ในพื้นที่ล่อแหลม	ซึ่งมีสถานบริการเป็นจ�านวนมาก	ขอให้

ส�ารวจตรวจสถานบริการ	 เช่น	 ร้านคาราโอเกะ	 ซึ่งเป็น 

แหล่งยาเสพติด	เป็นแหล่งค้าประเวณี	รวมท้ังหอพกัซึง่เป็น

แหล่งมั่วสุมได้	 ขอให้เข้มงวดในการก�ากับดูแล	 ให้เป็นไป

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจังหวัดมีการด�าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ	อาทิ

 

 จังหวัดขอนแก่น

	 ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ใน	 ๓	 สถานะ	 คือ	 

๑)	เป็นจงัหวดัต้นทาง	โดยมปีระชาชนในพืน้ทีถ่กูหลอกลวง

และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	 เช่น	 ภาคแรงงานประมง 

การหลอกลวงไปค้าประเวณต่ีางประเทศ	๒)	เป็นจงัหวัดทางผ่าน 

โดยขบวนการค้ามนุษย์ใช้เป็นทางผ่านพาคนจากจังหวัด

ใกล้เคียงไปยังจังหวัดอื่นๆ	๓)	 เป็นจังหวัดปลายทาง	 โดย 

มีการน�าคนจากที่อื่นเข้ามาพักและแสวงหาประโยชน์จาก

การค้าประเวณแีอบแฝงในพืน้ท่ี	ซึง่จงัหวัดได้มกีารด�าเนนิการ

เร่งรัดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 ๓	 สัญชาติ	 ได้แก	่ 

เมยีนมาร์	กมัพชูา	และลาว	และจงัหวดัได้จดัชดุปฏบิตักิาร

เพือ่ป้องกนัและปราบปราม	จ�านวน	๓	ชดุ	และชดุปฏิบัตกิาร

เฉพาะกิจ	จ�านวน	๑	ชุด	เพื่อออกตรวจสถานประกอบการ

และด�าเนนิการทางกฎหมายโดยเดด็ขาดกรณพีบการกระท�าผดิ

และหากพบเหยือ่การค้ามนษุย์ได้ประสานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัด�าเนนิการเข้าช่วยเหลอืทนัที	

นอกจากนั้นได้ก�าชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไป

ยุ่งเกี่ยว	 และหากพบว่าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย 

ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วย	 รวมทั้ง 

มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนร่วมรณรงค์	ยตุกิารค้ามนษุย์

ทุกรูปแบบด้วย

 จังหวัดเชียงใหม่

		 ๑.	ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	 ด�าเนิน

โครงการตรวจสอบการท�างานของ	 คนต่างด้าวและ 

สถานประกอบการ	จ�านวน	๙,๓๓๔	คน	(นายจ้าง	๑,๑๗๒	คน 

ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว	๘,๑๖๒	คน)	
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	 ๒.	ส�านกังานจดัหางานจงัหวัดเชียงใหม่	ได้ร่วมกบั

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม	่

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติภารกิจปิดล้อม	

ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนอัษฎาธร	 อ�าเภอ

เมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	

 จังหวัดเชียงราย

	 ๑.	ด�าเนินโครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน

ต่างด้าว/นายจ้างกระท�าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.๒๕๕๑	และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง

  -		ตรวจสอบการท�างานของคนต ่างด ้าว	 

(ต.ค.	๕๗	–	เม.ย.	๕๘)	จ�านวน	๕๔๕	คน

   -		ตรวจสอบสถานประกอบการ/นายจ้าง	 

(ต.ค.	๕๗	–	เม.ย.๕๘)	จ�านวน	๗๒	แห่ง

		 	 -	 จบักมุด�าเนนิคดีนายจ้าง	(ต.ค.	๕๗	–	เม.ย.	๕๘) 

จ�านวน	๒	ราย

		 	 -	 จับกุมด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าว	(ต.ค.๕๗	– 

เม.ย.๕๘)	จ�านวน	๘	ราย

	 ๒.	ประชมุนายจ้างทีจ้่างแรงงานต่างด้าวเพือ่ชีแ้จง

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราช

บัญญัติควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.๒๕๕๑	ขั้น

ตอนการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกับหน่วยงาน	คือ	ส�านักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย	มีนายจ้าง

เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	๕๓๐	คน

 จังหวัดตรัง

	 ๑.	โครงการตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าว

ในสถานประกอบการส�านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 

ได้ด�าเนนิการตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวในสถาน

ประกอบการแล้ว	คนต่างด้าว	๑,๐๑๘	คน/สถานประกอบการ 

๒๓๐	แห่ง	

	 ๒.	 โครงการจดัท�าทะเบียนคนต่างด้าวทีข่ออนญุาต

ท�างาน	ส�านักงานจัดหางาน	จังหวัดตรัง	ได้ด�าเนินการจัดท�า

ทะเบียนคนต่างด้าวท่ีขออนุญาตท�างานแล้ว	๗,๘๒๘	 คน 

/๗,๘๒๘	ครั้ง

		 ๓.	โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์

ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	

ส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง	 

ได้ด�าเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน	แรงงานเด็ก	 แรงงาน

บังคับในกิจการกลุ ่มเส่ียง	 (ประมงทะเลและกิจการ 

เกี่ยวเนื่อง)	จ�านวน	๘๒	แห่ง/๑,๔๖๖	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	

๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘)	

		 ๔.	ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการประมงผดิกฎหมาย	

ขาดการรายงานและไร้การควบคมุ	(Illegal,	Unreported	

and	Unregulated Fishing ;	IUU	Fishing)

		 	 มีเรือประมงตั้งแต่	๓๐	ตันกรอสส์	แจ้งงานเข้า	

–	ออก	จ�านวน	๒๓๙	ล�า	แรงงานไทย	จ�านวน	๑,๑๐๐	คน	

เมียนมาร์	จ�านวน	๑,๑๒๙	คน	กัมพูชา	จ�านวน	๒๔๗	คน	

รวมแรงงานไทยในเรือประมง	๒,๔๗๖	คน

ข้อเสนอแนะที่ ๑๓. จังหวัดควรก�าชับและติดตาม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า

มนษุย์	โดยถอืปฏบิตัติามประกาศ	คสช.	ฉบบัที	่๖๘/๒๕๕๗	

โดยเคร่งครัด	และก�าชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	รวมถึง	อปท.	

ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์	 โดยมิชอบ

ด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี

เพราะหากมีข่าวเรือ่งน้ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีจงัหวดัจะส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน	 

ซึ่งประเทศไทยก�าลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้

 จังหวัดกาญจนบุรี

	 จังหวัดได้ก�าชับให้ทุกอ�าเภอด�าเนินการตาม

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย	์ 

การค้าแรงงานต่างด้าว	ดังนี้	

	 ๑.	ให ้อ�าเภอด�าเนินการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด 

การลักลอบน�าต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายอย่างเคร่งครัด	

	 ๒.	ให้อ�าเภอด�าเนินการออกตรวจสถานบริการ	

สถานประกอบการร้านจ�าหน่ายสุรา	 เพื่อก�าชับเจ้าของ

กิจการเกี่ยวกับเรื่องป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
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และหากพบการกระท�าความผดิจะด�าเนนิการตามกฎหมาย

อย่างเด็ดขาดทันที	

	 ๓.	 ให้ทกุอ�าเภอประชมุก�าชบัปลดัอ�าเภอ	เจ้าหน้าที่

ปกครอง	สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน	(อส.)	ไม่ให้เข้าไป

มีผลประโยชน์กับการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบเด็ดขาด	

	 ๔.	จงัหวัดโดยท่ีท�าการปกครองจงัหวัดกาญจนบรุ	ี

(กลุ ่มงานความมั่นคง)	 แต ่งตั้ งชุดปฏิบัติการพิเศษ 

ลงตรวจสอบการค้ามนษุย์และการลกัลอบหลบหนเีข้าเมอืง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	

	 ๕.	ให้อ�าเภอจดักจิกรรมปลกูจติส�านกึให้ประชาชน

ในพื้นที่ต ่อต้านการค้ามนุษย์และให้ความร่วมมือกับ 

ทางราชการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ทกุรปูแบบด้วย	

	 ๖.	 วันท่ี	 ๑๔	 ตุลาคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๙.๓๐	 น.	 

ผูว่้าราชการจงัหวดักาญจนบรุ	ีร่วมกบั	ชดุเฉพาะกจิป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์	กรมการปกครอง	กระทรวง

มหาดไทย	 ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุร	ี

สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี	 และสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน	(อส.)	เปิดปฏิบัติการ	“ลุ่มน�้าแคว”	เพื่อเข้า

ตรวจสอบและจับกุมสถานค้าประเวณีในอ�าเภอเมือง

กาญจนบรุ	ีช่ือร้านชมดาว	คาราโอเกะ	โดยให้สายลบัท�าการ

ล่อซื้อบริการจากร้านชมดาว	คาราโอเกะ	และจากการเข้า

ตรวจสอบพบว่าร้านชมดาวคาราโอเกะ	 ตั้งเป็นสถานค้า

ประเวณีโดยเฉพาะ	 มีการแยกสัดส่วนเป็นพื้นที่ส�าหรับ 

เลือกซื้อประเวณีและส่วนของห้องพักที่จัดไว้ส�าหรับ 

ร่วมประเวณีโดยเฉพาะ	 ภายในร้านพบหญิง	 ต่างด้าว	

จ�านวน	๘	คน	แยกเป็นหญิงบริการ	จ�านวน	๗	คน	และ 

แม่บ้านอีก	 ๑	 คน	 ท้ังหมดเป็นชาวเมียนมาร์	 และพบ 

นายนันทสิทธิ์	 ชมดารา	 กับนายสมชัย	 อินตนา	 แสดงตน

เป็นผู้ดูแลร้าน	 เจ้าพนักงานจึงได้ท�าการจับกุมไว้พร้อม 

ตัง้ข้อหาว่าร่วมกนัเป็นธรุะจดัหาให้บุคคลใดกระท�าการค้า

ประเวณี,	 ร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี	 ผู้ดูแล	 

หรือผู ้จัดหาการกิจการการค้าประเวณี	 หรือสถาน 

การค้าประเวณี	หรอืเป็นผูค้วบคมุผูก้ระท�าการค้าประเวณ,ี	 

ร่วมกันสนองความใคร่ของผู้อื่น	เป็นธุระจัดหา	ล่อไป	หรือ

พาไป	 เพื่อการอนาจารซึ่งหญิง	แม้ผู้นั้น	จะยินยอมก็ตาม	

ร่วมกันรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตเข้าท�างาน	 และ 

ร่วมกันรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างานแต่ไม่ได  ้

ท�างานกับตน	 ต่อมาเจ้าพนักงานได้น�าตัวหญิงบริการ

ทั้งหมดไปที่ว่าการอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 เพ่ือพนักงาน 

เจ้าหน้าทีส่�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดกาญจนบุรีท�าการสัมภาษณ์	 เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์	 และน�าผู ้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง

พนักงานสอบสวน	สถานีต�ารวจภูธรเมือกาญจนบุรีต่อไป

ข้อเสนอแนะที่ ๑๔. ให้เฝ้าระวังป้องกันและปราบปราม

ปัญหาการค้ามนุษย์ค้าประเวณี	 และแรงงานผิดกฎหมาย	

และให้เตรยีมการเรือ่งการต่ออาย	ุแรงงานต่างด้าว	ในเรือ่ง

การด�าเนินการ	 สถานที่	 วิธีการด�าเนินการฯ	 จังหวัด 

ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 จังหวัดตราด

		 ๑.	 ต�ารวจภูธรจังหวัดตราด	 ได้สั่งการให้สถานี

ต�ารวจภูธรในปกครอง	 ด�าเนินการเข้มงวดกวดขันในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด 

ทุกรูปแบบ	โดยเฉพาะการค้ามนษุย์ในรูปแบบการแสวงหา

ประโยชน์จากการค้าประเวณี	 การแสวงหาประโยชน์จาก

การบงัคบัใช้แรงงาน	การแสวงหาประโยชน์จากการน�าเดก็

มาขอทาน	อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

		 ๒.	สอดส่อง	ตรวจตรา	ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	

ตรวจตราสถานบริการร้านคาราโอเกะ	 สถานที่ล่อแหลม	

อย่าให้มกีารแสวงหาประโยชน์มชิอบจากเดก็	เยาวชน	สตรี	

อันเป็นการกระท�าผิดการค้ามนุษย์	 หากพบให้จับกุม 

โดยเด็ดขาดทนัท	ีให้สืบสวนจับกมุผู้กระท�าผิด	ผู้สนบัสนนุ	

ผู้อยู่เบื้องหลัง	ผู้ตระเตรียมหรือสมคบอย่างเด็ดขาด

	 ๓.	เข้มงวดกวดขันในการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์	 อย่างเคร่งครัด	อย่าปล่อยปละละเลย	หรือ

ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

	 ๔.	สบืสวนจบักมุในพืน้ทีร่บัผดิชอบอย่างต่อเนือ่ง	

โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เปิดให้บริการโดยเปิดเผย	

อย่าให้มีการค้ามนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
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		 ๕.	ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	

โดยให้กวดขันจับกุมการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง	

โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน 

ในสถานประกอบการโรงงาน	สถานบรกิาร	และเรอืประมง	

การบังคับขอทาน	 ขายดอกไม้	 การบังคับค้าประเวณี	 

การค้าประเวณีเด็ก	อย่างจริงจัง

	 ๖.	พื้นที่ที่ติดบริ เวณชายแดน	 ให ้ เพิ่มความ 

เข้มงวดในการสกัดกั้นขบวนการค้าแรงงานผิดกฎหมาย	

การลกัลอบหลบหนเีข้าเมอืง	ซึง่เป็นทีม่าของปัญหาการค้า

มนุษย์	และเพื่อเป็นการตัดโอกาสในการกระท�าความผิด

		 ๗.	สบืสวนจบักมุผูก้ระท�าผดิเกีย่วกบัการค้ามนษุย์	

โดยให้สบืสวนขยายผลการด�าเนนิคดผีูร่้วมกระท�าความผิด	

ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง	 เครือข่ายขบวนการ	 ทั้งมีการ 

ยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด	

	 ๘.	ประสานหน่วยงานในสังกัด	สตม.,	ตชด.,	รน.	

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นท่ี	 รวมท้ังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	 

เช่น	 ฝ่ายปกครอง	 พัฒนาสังคมจังหวัด	 แรงงานจังหวัด	

สาธารณสขุจังหวดั	อยัการจงัหวดั	เพือ่บูรณาการขบัเคลือ่น

การปฏิบัติให้บังเกดิผลเป็นรปูธรรม	โดยเฉพาะการตรวจตรา

สถานที่	ทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง	ประชาสมัพันธ์	เผยแพร่ความรู้ให้

กบับคุคลทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง	รวมทัง้การคดัแยกเหยือ่ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ให้โปร่งใส	เป็นระบบ	มีมาตรฐาน

 จังหวัดกำาแพงเพชร

	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดก�าแพงเพชร	 ได้ร่วมออกตรวจสถานประกอบการ

ตามค�าสั่งชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน 

ยาเสพติดและป้องกันการค้ามนุษย์	 จังหวัดก�าแพงเพชร	

ตามก�าหนดการเดือนละ	๔	ครั้ง

 จังหวัดตรัง

	 จดทะเบียนแรงงานต ่างด ้าวแบบเบ็ดเสร็จ	 

(One	 Stop	 Service) จังหวัดตรัง	ณ	อาคารศูนย์คลินิก

อาเซียนตรัง	 (ส�านักงานกาชาดตรังหลังเก่า)	 ถนนรื่นรมย์	

ต�าบลทับเที่ยง	 อ�าเภอเมืองตรัง	 จังหวัดตรัง	 สรุปยอด 

การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว	(ระหว่างวันที่	๑	เมษายน	

ถึงวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	๒๕๕๘)	 แยกเป็นแรงงานต่างด้าว

สัญชาติเมียนมาร์	 จ�านวน	 ๓,๔๑๗	 คน	 แรงงานต่างด้าว

สัญชาติลาว	จ�านวน	๔๐๔	คน	และแรงงานต่างด้าวสญัชาติ

กัมพูชา	 จ�านวน	 ๔๘๖	 คน	 โดยมีแรงงานต่างด้าวมา 

จดทะเบียนทั้งสิ้น	จ�านวน	๔,๓๐๗	คน

ข้อเสนอแนะที่ ๑๕. ในการจัดระเบียบสังคม	 ให้จังหวัด 

ให้ความส�าคัญในเรื่อง	การจัดระเบียบหอพัก	แรงงานเด็ก	

การค้ามนุษย์	 และการกระท�าความรุนแรง	 โดยเฉพาะ 

ในครอบครัว	ทั้งนี้	จังหวัดจะต้องจัดประชุมชี้แจงแนวทาง

การด�าเนินงานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ต�ารวจ	 อัยการ	 ฝ่ายปกครอง	

และผู้บริหาร	 อปท.	 เป็นต้น	 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็น

พนกังานตามกฎหมาย	ทีจ่ะต้องมบีทบาทในการประชาสมัพนัธ์

องค์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วย	

เพื่อเตรียมรับการเข้า	 AEC จังหวัดมีการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะ	อาทิ

 จังหวัดร้อยเอ็ด 

		 จัดท�าโครงการ	๑๐๑	:	รณรงค์ต้านการค้ามนุษย์	

หยุดยั้งปัญหายาเสพติด	 และจัดระเบียบสังคมให้น่าอยู	่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร ่งรัดสร้างความตระหนักใน 

ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดให้กับ

สถานประกอบการ	 กลุ่มเส่ียงและประชาชนโดยทั่วไป	 

จัดท�าโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน	 

เพื่อเป็นแกนน�าเยาวชนในการช่วยเหลือทางราชการและ

แจ้งข่าวสารส�าคัญ	และการกระท�าผิดกฎหมายต่าง	ๆ 	เช่น	

การค้ามนุษย์	 ยาเสพติด	 เป็นต้น	 และจัดพิธีรวมพล 

แสดงพลังต่อต้านการค้ามนุษย์	 เพื่อปลุกจิตส�านึกและ 

จุดกระแสต่อต่านการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และประชาชนในพื้นที่

 จังหวัดกาฬสินธุ ์

  จงัหวดัได้ด�าเนนิการจดัระเบยีบขอทานในงานมหกรรม

โปงลางและงานกาชาดจังหวัด	 ปี	 ๒๕๕๘	 และได้ให้การ 

ช่วยเหลือครอบครัวผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

เป็นต้น
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 จังหวัดชุมพร

		 ๑.	มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ลูกจ้าง	

นายจ้างเรือประมง	และกิจการ	ที่เกี่ยวเนื่อง	

		 ๒.	มีการจัดเจ้าหน้าที่แนะน�าให้ความรู้ในด้าน

เอกสารต่าง	ๆ	ตามเรือและแพ

 จังหวัดเชียงราย

	 จดัประชมุนายจ้างและแรงงานต่างด้าว	เป้าหมาย	

นายจ้าง	๔๐	คน	แรงงานต่างด้าว	๘๐	คน	ผูเ้ข้าร่วมประชมุ	

นายจ้าง	๕๒	คน	แรงงานต่างด้าว	๙๓	คน	สญัชาตเิมยีนมาร์	

๘๗	คน	ลาว	๔	คน	กัมพูชา	๒	คน	ท�าให้แรงงานต่างด้าว	

นายจ้างมคีวามรูค้วามเข้าใจในการไม่ตกเป็นเหยือ่จากการ

ค้ามนุษย์ไม่เป็นผู้ค้าและผู้ถูกค้า

ข้อเสนอแนะที่ ๑๖. การด�าเนินการตามกรอบประชาคม

อาเซียนในประเด็นเรื่องการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

และการค้ามนุษย์	 ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ซึ่งมักจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ	 ดังนั้น	 ควรที่จะจัดต้ังเป็น 

คณะกรรมการ	 และก�าหนดทิศทางการปฏิบัติให้เป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกนั	เพือ่ลดความซ�า้ซ้อน	ตลอดจนการบงัคบัใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัด จังหวัดต่างๆ	ได้มีการด�าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะในการจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าว	อาทิ	

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัหลายจงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัสระแก้ว 

นครนายก	ปราจนีบุร	ีจนัทบุร	ีกรงุเทพมหานคร	ชลบรุ	ีและ

สมุทรปราการ	 ลักษณะกายภาพมีทั้งพื้นที่ลุ ่ม	 พื้นที่ติด 

ฝ่ังแม่น�า้	และเขตพืน้ทีร่าบสลบัภเูขาและอยูใ่กล้กบัสนามบนิ

สุวรรณภูมิเศรษฐกิจของประชากรในจังหวัดมีรายได้ 

ทีม่าจากแหล่งเกษตรกรรม	ประมงและอตุสาหกรรมซ่ึงท�าให้

ประชากรจากภมูภิาคต่าง	ๆ 	เดนิทางเข้ามาใช้แรงงานในพืน้ท่ี

จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นท่ีใกล้เคียง	 โดยเฉพาะในช่วงที่

ผ่านมาสภาพเศรษฐกจิ/สงัคมทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็การลงทนุ

โรงงานอตุสาหกรรมจ�านวนมากส่งผลใหขาดแคลนแรงงาน

ในพืน้ที	่เพือ่ทีจ่ะสามารถผลติสนิค้าและบรกิารได้เพยีงพอ

ทนัต่อความต้องการ	นายจ้างหรอืสถานประกอบการ บางแห่ง

มีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว	 หรือมีกลุ่มคน	หรือบุคคลใช้

เป็นเหตใุนการแสวงหาโอกาส	ลบัลอบน�าแรงงานเข้ามาในพืน้ที่

โดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	ซึง่ต่อมาแรงงานบางส่วนสามารถ

หานายจ้างและเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง	และบางส่วนอาจถูก

นายจ้างเอาเปรยีบโดยไม่จ่ายค่าจ้าง	หรอืสทิธปิระโยชน์ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	อย่างไรกต็ามปัญหาเหล่านีส่้วนมากเมือ่ได้

รบัการร้องเรยีนหรอืขอความช่วยเหลือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สามารถให้ความช่วยเหลอืโดยวิธีการเจรจา	ไกล่เกลีย่	หรอืบงัคบั

ใช้อ�านาจตามกฎหมายก็สามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ	

 จังหวัดสงขลา 

		 พบปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน	คือ	

ภาคแรงงานประมง	 ซึ่งจังหวัดได้พยายามแก้ไขปัญหา	 

โดยมีการท�าทะเบียนประวัติบุคคลที่ต้องการไปท�างาน 

เป็นแรงงานประมง	มกีารต้ังด่านตรวจการเข้าออกของเรอื	

และมีการออกตรวจแรงงานประมงในเรือประมง	 ทั้งนี้	

จังหวัดได้ด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จังหวดัสงขลาเป็นประจ�าทกุเดือน	เพือ่พจิารณาสถานการณ์

ปัญหาการค้ามนษุย์ในพืน้ที	่และเพือ่บรูณาการการท�างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 จังหวัด 

ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กโดยเฉพาะอีกด้วย	

 จังหวัดปัตตาน ี

	 มีแรงงานส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มแรงงานในกิจการ

ประมง	และร้านจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมภาคกลางคืน	

ซ่ึงยังไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 แต่ได้มี

มาตรการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่	 โดย 

จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนนิงานและมแีผนบรูณาการ

ตรวจสอบป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน

 จังหวัดยะลา 

		 มีแรงงานส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมประเภท

ก่อสร้างและสถานบันเทิง	 ซ่ึงกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่

อ�าเภอเมืองและอ�าเภอเบตง	 ในขณะที่แรงงานภาคเกษตร 

จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อ�าเภอต่างๆ	แต่ไม่ได้สร้างปัญหา

แต่อย่างใด	ทัง้นี	้จงัหวดัได้มกีารก�าหนดมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่	อาทิ	การเฝ้าระวัง	
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การป้องกนั	และการรณรงค์ให้ความรูค้วามเข้าใจเร่ืองการ

ค้ามนุษย์	เป็นต้น	นอกจากนีย้งัได้มกีารบรูณาการการท�างาน

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	โดยได้มกีารจดั

ประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกเดือน

 จังหวัดนราธิวาส

		 มีด่านตรวจคนเข้าเมืองแบบถาวร	จ�านวน	๓	ด่าน	

(ด่านสุไหงโก-ลก	 ด่านตากใบ	 และด่านบูเก๊ะตา)	 ซึ่งเป็น 

จดุผ่านแดนถาวรทีป่ระชาชนคนไทยและชาวต่างชาตสิามารถ

เดนิทางเข้าออกเพือ่ไปท่องเทีย่วและหางานท�าในประเทศ	

จึงท�าให้จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์	ทั้งนี้	

จงัหวดัได้มกีารบรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	 อาทิ	 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด	 และ 

คณะท�างานชุดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ 

ในรปูแบบ	สหวชิาชพี	เป็นต้น	ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์อย่างต่อเนือ่งตลอดมา 

อาทิ	 มาตรการส่งเสริมให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู ้

แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

มาตรการสร้างจิตส�านึกและเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชน

และกระบวนการต่อต้านมนษุย์ให้แก่ภาคเีครอืข่ายมาตรการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท	 และมาตรการ

สนบัสนนุการปราบปรามผูก้ระท�าความผดิและกระบวนการ

อาชญากรรมในจังหวัดอย่างจริงจัง	เป็นต้น

 จังหวัดสตูล 

		 ยังไม่มีความรุนแรงและเด่นชัด	 แต่จังหวัดสตูล 

อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นทั้งจังหวัดต้นทาง	 ปลายทาง	

และทางผ่าน	 ต่อการเกิดขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้	 

ดังนั้น	 การด�าเนินการของจังหวัดสตูลจึงเน้นการเฝ้าระวัง	

การป้องกันและการรณรงค์ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่อง 

การค้ามนุษย์ในทกุอ�าเภอ	โดยใช้ศูนย์ปฏบัิตกิารป้องกนัและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์จงัหวดัสตูลเป็นกลไกการด�าเนนิงาน	

 จังหวัดจันทบุรี

		 มีค�าสั่งจังหวัดจันทบุรีที่	๐๒๕๒๙/๒๕๕๘	ลงวันที่	

๒๕	มนีาคม	๒๕๕๘	เรือ่ง	การจดัตัง้ศนูย์บรหิารจดัการแรงงาน

ประมงจังหวัดจันทบุรี	 และแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย	์

โดยให้มอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การค้ามนษุย์ด้านแรงงานในกจิการประมงทะเล	และกจิการ

ที่เกี่ยวเนื่อง

 จังหวัดชัยนาท

		 ๑.	มีค� า ส่ั ง ท่ี 	 ๔๐๐/๒๕๕๓	 เร่ือง	 แต ่ งตั้ ง 

คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนษุย์จงัหวดัชยันาท	ในการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ในจังหวัดชัยนาท	 โดยให้ทุกส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

		 ๒.	จดัให้มกีารช่วยเหลอื	และคุม้ครองกรณทีีมี่คดี

เกี่ยวกับความผิดฐานการค้ามนุษย์	 ตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์จงัหวดัชยันาท	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๘	

 จังหวัดชุมพร

	 ๑.	 มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างานบรูณาการความร่วมมือ

ตรวจสภาพการจ้าง	 สภาพการท�างานและการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานในเรอืประมงและกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งกับประมง	

จ�านวน	๑๖	หน่วยงาน	ตามค�าสั่งที่	๓๑๘๔	/๒๕๕๗	ลงวันที ่

๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๗	และ	ค�าสั่งที่	๓๖๔๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	

๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานและสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัชมุพร

เป็นคณะท�างานและเลขาคณะท�างาน

	 ๒.	มีการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานตรวจบูรณา

การฯ	ตรวจเรือประมงในทะเล	และปฏิบัติงานตรวจบนฝั่ง 

ในกิจการเกี่ยวเนื่อง	 เช่น	 แพปลา	 บริษัท	 และฟาร์ม	 

โดยจดัท�าแผนการปฏบิตังิานเดอืนละ	๔	ครัง้แบ่งเป็นตรวจ

เรือประมง	๒	ครั้ง	ตรวจกิจการที่เกี่ยวเนื่อง	๒	ครั้ง

 จังหวัดตรัง

		 ๑.	จังหวัดตรัง	ได้มีค�าสั่งที่	๔๓๗/๒๕๕๗	ลงวันที่	

๖	มีนาคม	๒๕๕๗	แต่งตั้งคณะท�างานบูรณาการความร่วมมือ

ในการตรวจสภาพการจ้าง	สภาพการท�างานและการค้ามนษุย์

ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล	 และกิจการที่เก่ียวเนื่อง	 

มีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง	 เป็นประธาน 

คณะท�างาน	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเป็นคณะท�างานประกอบด้วย	

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดตรัง	,	ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
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สาขาตรงั,	ส�านกังานประมงจงัหวดัตรงั,	ศนูย์บรหิารจัดการ

ประมงทะเลฝ่ังอนัดามนักระบี,่	ด่านตรวจคนเข้าเมอืงกนัตัง, 

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ	 ภาค	 ๙,	 กองก�ากับการ	 ๙	 

กองบังคับการต�ารวจน�้า,	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง	

	 ๒.	จังหวัดตรัง	ได้มีค�าสั่งที่	๘๖๕/๒๕๕๘	ลงวันที่	

๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงาน

ประมงจังหวัดตรัง	 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ฯ	 

มรีองผู้ว่าราชการจงัหวดัตรงั	เป็นหวัหน้าศนูย์ฯ	มหีน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้องเป็นเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศนูย์ฯ	๑๑	หน่วยงาน/๑๓	คน

	 ๓.	จังหวัดตรังได้มีค�าสั่งที่	 ๓๕๒๙/๒๕๕๗	ลงวัน

ที่	๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๗	แต่งตั้งชุดตรวจสอบ	จับกุมและ

ด�าเนนิคดนีายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย	 ระดับจังหวัด	 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	

เป็นหัวหน้าชุดตรวจ	 มีปลัดจังหวัดตรังเป็นรองหัวหน้า 

ชุดตรวจ	 มีผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดตรัง	 เป็น 

รองหัวหน้าชุดตรวจ	 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น 

ชุดตรวจ	๗	หน่วยงาน/๑๐	คน

	 ๔.	จังหวัดตรัง	ได้มีค�าสั่งที่	๘๔๒/๒๕๕๘	ลงวันที่	

๒๓	มีนาคม	๒๕๕๘	จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	จังหวัดตรัง	

ณ	อาคารศนูย์คลนิกิอาเซยีนตรงั	(ส�านกังานกาชาดตรงัหลงัเก่า) 

ถนนรื่นรมย์	 ต�าบลทับเที่ยง	 อ�าเภอเมืองตรัง	 จังหวัดตรัง	

โดยเปิดบริการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	ถึงวันที่	

๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘

ข้อเสนอแนะที่ ๑๗. การด�าเนินงานด้านการค้ามนุษย ์

ในภาพรวมยังเป็นเรื่องท่ีต่างหน่วยงานต่างด�าเนินการ	 

จงึควรมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกนัให้มากขึน้	จังหวดั

ได้มีการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	อาทิ

 จังหวัดบุรีรัมย์

		 ๑.	มีการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าว	เช่น	สญัชาติ

เมียนมาร์	สัญชาติกัมพูชา	สัญชาติลาว	

		 ๒.	มีการเพิ่มความรู้	 และสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์สร้างความตระหนักในการร่วมกันเฝ้าระวัง

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/

ชุมชน	เข้มแข็ง	เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่การตรวจ

สถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

	 ๓.	จังหวัดบุรีรัมย์	ได้ออกค�าสั่งเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่

เสี่ยงการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่	ดังนี้

		 	 -	 ค�าสั่งจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจังหวัดบุรีรัมย ์	 

ที่	๒๑๗๒๙/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๐	ต.ค.	๒๕๕๗

	 	 -		ค�าสัง่แต่งตัง้ชดุปฏบิตักิารประจ�าต�าบล	ตาม

ค�าส่ังจังหวดับุรรีมัย์	ที	่๒๑๔๘๐/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๙	ต.ค.	๒๕๕๗

 จังหวัดอุบลราชธานี

		 เป็นจงัหวดัที	่๒	ของประเทศทีไ่ด้มกีารลงนามบนัทกึ

ความร่วมมอืว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนษุย์ระหว่างจงัหวดั

อุบลราชธานีและแขวงจ�าปาสัก	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๓ 

ณ	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติตามบันทึก

ความเข้าใจไทย	 -	 ลาว	 โดยมีความเห็นร่วมกันว่าจะให ้

ความร่วมมอืในการต่อต้านการค้ามนษุย์	โดยร่วมมอืในการ

สกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	

เพือ่ป้องกนัมใิห้เดก็และผูห้ญงิ	รวมถงึผูช้ายเข้าสูก่ระบวนการ

ค้ามนุษย์	 ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 

โดยอาศัยหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญา 

ว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	ปราบปราม

ด�าเนินคดี	 ตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับของ

แต่ละประเทศ	เพือ่น�าผูก้ระท�าความผดิมาลงโทษ	ส่งผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์กลับสู่ครอบครัว	ภูมิล�าเนา	หรือสถานที่

ทีเ่หมาะสมให้การฟ้ืนฟเูยยีวยา	ตดิตามผล	รวมทัง้ส่งผู้เสยีหาย

จากการค้ามนษุย์กลบัคนืสูส่งัคมอย่างปลอดภยัมปีระสทิธผิล 

ป้องกันมิให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกกระท�าซ�้าอีก	

และมีการพัฒนาความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์

ในปี	๒๕๕๖	โดยพฒันาช่องทางการช่วยเหลือ	และหน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกัทีเ่ป็นระบบสามารถส่งข้อมลูเพือ่ช่วยเหลอื

ผู้เสียหายจากการคา้มนุษยอ์ย่างทนัท่วงที	กรณี	ผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์	มีอายุ	๑๘	ปีขึ้นไป	หากไม่ประสงค์เข้าสู่
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กระบวนการทางกฎหมาย	ให้สามารถส่งกลับภูมิล�าเนาได้	

กรณี	มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี	 ที่มีอายุไม่เกิน	๑๘	ปี	 เมื่อผู้เสียหายได้ผ่าน

กระบวนการด�าเนินคดีในชั้นศาลแล้ว	 หากสมัครใจกลับ

ภูมลิ�าเนา	อาจได้รบัการช่วยเหลอืโดยไม่เข้าสูก่ารคุม้ครอง	

ณ	 สถานคุ้มครองพัฒนาอาชีพ	 ทั้ง	 ๒	 ฝ่ายเห็นควรจัดให ้

มีการประชุมระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อน�าผู้กระท�าผิด 

มาด�าเนินคดี	ทั้ง	๒	ฝ่าย	ต้องมีการให้ความรู้	เผยแพร่	และ

ประชาสัมพันธ์ภัยจากการขบวนการค้ามนุษย์แก่เด็ก	สตรี	

โดยเฉพาะเดก็	สตรทีีมี่อายุต�า่กว่า	๑๘	ปี	การเข้า	-	ออกเมอืง 

ต้องมีผู้ปกครองหรือญาติเป็นผู้น�าพาตลอดจนร่วมมือกัน

ในการพฒันาผลติสือ่และการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง	

ทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 ต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อด�าเนิน

กจิกรรม	/	แผนงาน	/	โครงการเกีย่วกบัการพฒันาบคุลากร

ทีป่ฏิบตังิานด้านการต่อต้านการค้ามนษุย์อย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง	นอกจากนี	้จงัหวดัยงัได้มกีารจดัประชมุความร่วมมอื

ระหว่างเมอืงชายแดน	ทีม่พีืน้ทีต่ดิกนัของจงัหวดัอบุลราชธานี

และแขวงจ�าสกั	เป็นการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารความร่วมมอื

ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ชายแดนไทย	 -	 ลาว	 โดยมี

คณะท�างานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในแต่เมือง	และ

ด�าเนินการพัฒนาศักยภาพคณะท�างานของทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 

เพือ่ร่วมกันก�าหนดเป็นกจิกรรม	/	แผนงาน	/	โครงการต่อต้าน

การค้ามนุษย์	 ซึ่งนับแต่ได้มีการลงนาม	 ฯ	 เมื่อปี	 ๒๕๕๒	

เป็นต้นมา	 ทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนและ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมา

 จังหวัดจันทบุรี

	 บูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล	 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ศรชล.	เขต	๑	

กปชต.	ต�ารวจน�า้	สนง.เจ้าท่าภมูภิาคฯ	สนง.ประมงจงัหวดั	

สนง.จัดหางานจังหวัด	 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด

ข้อเสนอแนะที่ ๑๘. ให้คณะท�างานของจังหวัดจัดประชุม

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกเดือน	 

รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 จังหวัดตรัง

	 ๑.	จัดประชุมคณะท�างานตามค�าสั่งจังหวัดตรัง 

ท่ี	 ๔๓๗/๒๕๕๗	 หน่วยงานท่ีบูรณาการท�างานร่วมกัน	 

๙	หน่วยงาน	 โดยมีจัดหางานจังหวัดเป็นคณะท�างานเพื่อ

ร่วมกันหารือ/วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายสู ่ความส�าเร็จ	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 

จ�านวน	 ๑	 ครั้ง/๑๓	 คน	 โดยมีแผนปฏิบัติ	 การตรวจ

บูรณาการ	เดือนละ	๑–๒	ครั้งๆ	ละ	๖	–	๑๐	แห่ง

		 ๒.	จัดประชุมชี้แจงกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน	

ในงานประมงทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ให้นายจ้าง	 เจ้าของเรือ	

ไต๋เรือ	 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการประมงทะเล	 และ

กิจการที่เกี่ยวเนื่องในอ�าเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 เมื่อวันที่ 

๙	 มกราคม	 ๒๕๘๘	 และวันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	

จ�านวน	๒	ครั้ง/๔๓	แห่ง/๔๘	คน

 จังหวัดตาก

		 ๑.	เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีเมียนมาร์-ไทย	 

(เมยีวด-ีตาก)	เพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	ครัง้ที	่๓	ณ	ทีว่่าการ

จังหวัดเมียวดี	 จังหวัดเมียวดี	 ประเทศสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมยีนมาร์	เมือ่วนัที	่๒๓-๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

ในการประชุมมีข้อสรุปในการประชุม	ดังนี้

		 	 ๑.๑	 การส่งกลับแรงงานที่เข้าเมืองโดยผิด

กฎหมายควรมกีารพดูคยุกนัระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาล

เมียนมาร์	เพื่อให้มีการส่งกลับแบบรัฐต่อรัฐ

		 	 ๑.๒	 กรณเีดก็ทีเ่ป็นผูต้ดิตามแรงงานก่อนการ

ส่งกลับควรมีการพูดคุยกันก่อนระหว่างเมียวดีและ 

จังหวัดตากก่อนการผลักดันกลับ

		 	 ๑.๓	 การแลกเปลีย่นข้อมลูของแรงงานทีเ่ข้ามา

ท�างานในพืน้ทีจ่งัหวดัตาก	ขอให้ทางผูว่้าราชการจงัหวดัเมียวด ี

มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากประสานขอข้อมูล
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		 	 ๑.๔	 ท้ังสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการ

จับกุมนายหน้ามาด�าเนินคดี

   ๑.๕	 ในด้านสาธารณสุขทางเมียนมาร์ได้มี 

การประชาสัมพันธ ์ ในเรื่องการวางแผนครอบครัว	 

การคมุก�าเนดิ	ส�าหรบัการประชมุวภิาคฯี	ครัง้ที	่๔	ฝ่ายไทย

โดยจังหวัดตากจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมฯ

ข้อเสนอแนะที่ ๑๙. ให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ	 และการด�าเนินการ 

ให้เน้นการบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง	 ฝ่ายต�ารวจ	 และ 

ส่วนราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะนายอ�าเภอ 

ในพืน้ที	่เพือ่ให้การด�าเนนิการแก้ไขมปีระสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน

จังหวัดมีการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ	อาทิ

 จังหวัดสงขลา

		 มีนโยบายแก้ไขปัญหาการหลบหนเีข้าเมอืง	กลุม่ที่

มีปัญหาความมั่นคงเฉพาะและมีผลกระทบความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะชาวโรฮนีจาซึง่ส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คงภายในประเทศและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

นอกจากนีแ้ล้วการหลบหนเีข้าเมอืงยงัเชือ่มโยงไปสูปั่ญหา

การค้ามนษุย์	กรมการปกครองจงึได้จัดชดุเฉพาะกจิลงพืน้ที ่

โดยใช้มาตรการทางการข่าว	 และได้สรุปจัดท�าเครือข่าย

ขบวนการน�าพาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์	เนือ่งจาก

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์กรระหว่างประเทศและ

องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ	 ให้ความสนใจ	 หากไม่มีการ

แก้ไขปัญหาให้เป็นรปูธรรมอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

และความม่ันคงของประเทศเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวจังหวัดสงขลาจึงได้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	ให้อ�าเภอด�าเนินการปราบปรามเครือข่าย

ขบวนการน�าพาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์อย่าง 

เด็ดขาด	 โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ

ทางการข่าว	 ตลอดจนประสานข้อมูลแบบบูรณาการกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้กระท�าความผิด	

พร้อมทัง้ขยายผลเพือ่ให้สามารถเข้าถึงเครอืข่ายและแหล่ง

เงินทุน	 ส�าหรับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรู้เห็นหรือ 

ร่วมกระท�าความผิดให้ด�าเนินการทั้งทางอาญาและ 

ทางวินัยอย่างร้ายแรง	หากพิจารณาเห็นว่าการด�าเนินการ

ดงักล่าวไม่สามารถด�าเนนิการในพืน้ทีไ่ด้ให้รายงานโดยตรง

ไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อจะได้ด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาต่อไป

	 ๒.	ให้อ�าเภอก�าหนดมาตรการประชาสัมพันธ ์

ให้ประชาชนเหน็ถงึผลร้ายต่อปัญหาการน�าพาแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายเข้ามาในพ้ืนที	่ซ่ึงผลกระทบต่อความมัน่คงและ

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตลอดจนการ

สร้างจติส�านกึของภาคประชาชนให้เกดิความตระหนกัและ

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ

หน่วยงานของทางราชการด�าเนินการดังกล่าวไม่สามารถ

ด�าเนินการในพ้ืนท่ีได้ให้รายงานโดยตรงไปยังอธิบดีกรม 

การปกครองเพื่อจะได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

		 ๓.	 ให้อ�าเภอก�าหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเห็นถงึผลร้ายต่อปัญหาการน�าพาแรงงาน	ต่างด้าว

ผดิกฎหมายเข้ามาในพืน้ที	่ซึง่ผลกระทบต่อความมัน่คงและ

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ตลอดจนการ

สร้างจติส�านกึของภาคประชาชนให้เกดิความตระหนกัและ

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ

หน่วยงานของทางราชการ

ข้อเสนอแนะที ่๒๐. ให้จงัหวดัก�าชบัส่วนราชการ	หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ด�าเนนิการ

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการ

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	การค้าแรงงานต่างด้าว

ให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็น 

รปูธรรมโดยเรว็	กวดขนัส่วนราชการ	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก�าชับ 

เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี	หากพบว่ามี

เจ้าหน้าท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องต้องด�าเนินการตามกฎหมาย 

ทั้งวินัยราชการและอาญาโดยเร็ว
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ข้อเสนอแนะท่ี ๒๑. มีการกวดขันทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพ้ืนทีใ่ห้ถอืปฏบิตัติามประกาศของคณะรกัษาความสงบ

แห่งชาต	ิเรือ่งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ฯ	 โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องปฏิบัติ 

ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	เน้นย�้า	ก�าชับ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน ์

โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี

 จังหวัดตรัง

	 ๑.	จังหวัดได้รณรงค์เร่งรัดให้นายจ้าง/เจ้าของ

สถานประกอบการน�าลกูจ้าง	ซ่ึงเป็นแรงงานต่างด้าวสญัชาติ

เมียนมาร์	ลาว	และกัมพูชา	รวมถึงผู้ติดตาม	ที่จดทะเบียน

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ปี	 ๒๕๕๗	 

มารายงานตัวเพื่อท�าบัตรปะจ�าตัวใหม่	 ภายในวันที่	 

๓๐	มถินุายน	๒๕๕๘	และแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมยีนมาร์	

ลาว	 และกัมพูชา	 ที่ลักลอบท�างานอยู่กับนายจ้างอยู่แล้ว	

ในกิจการประมงทะเล	 มารายงานตัวเพื่อจัดท�าทะเบียน

ประวัติและบัตรประจ�าตัว	ภายในวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๘ 

		 ๒.	ให้ทกุอ�าเภอก�าหนดแผนปฏบิตักิารตรวจสอบ

พื้นที่	 โดยให้สนธิก�าลังทุกฝ่าย	 ทั้งฝ่ายปกครอง	 ต�ารวจ, 

กอ.รมน.จ.ตรงั	,จดัหางานจังหวัดตรัง	ส�านักงานพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัตรงั	ได้ออกตรวจค้นพืน้ที	่

ทีอ่าจเป็นพ้ืนทีพ่กัพงิของกลุม่ขบวนการค้ามนษุย์	ทัง้พืน้ที	่

ป่าเขา	 และเกาะแก่งต่างๆ	 โรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว

ท�างาน	โรงแรม	และสถานบรกิาร	ในพืน้ที	่ปรากฏว่าไม่พบ

การกระท�าผิดดังกล่าว

	 ๓.	ได้ให้ทุกอ�าเภอจดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์ในการ

รับแจ้งข่าวสารหน้าที่ว่าการอ�าเภอ	และประชาสัมพันธ์ให้

เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ประสบผลส�าเร็จ	 รวมถึงผลงาน

ที่แสดงความพยายามและความตั้งใจจริงของประเทศไทย	

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

	 	 -	มาตรการเน้นย�้าใน	๓	ประเด็น

		 	 	 ๑)	 ได้ให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือ

และบูรณาการการท�างานและให้การสนับสนุนภารกิจ 

ให้ความร่วมมอื	และปะสานการปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ตามที	่ศปมผ.

หรือ	ศรชล.ร้องขอ

		 	 	 ๒)	 ได ้แต่งตั้งปลัดอ�าเภอ	 อ�าเภอกันตัง	

จ�านวน	๒	คนปฏิบัติงานที่ศูนย์	PIPO

		 	 	 ๓)	 การเร่งรัดด�าเนินการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานประมง	ด้วยความรวดเร็ว	และ

ถูกต้อง	 โดยจังหวัดได้เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนต่างด้าว

เบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	ตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๘ 

ถึงวันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘	มีแรงงานและผู้ติดตามมา 

ขึน้ทะเบยีน	เป็นสญัชาตพิม่า	จ�านวน	๓,๖๒๖	คน	สญัชาติ

ลาว	๖๒๘	คน	กัมพูชา	จ�านวน	๕๑๙	คน	รวม	๔,๗๗๓	คน

	 	 	 ๔)	 ก�าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	IUU	Fishing

	 	 	 ๕)	 การเร ่งประชาสัมพันธ ์	 ชี้แจง	 และ 

ท�าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง	 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ 

ในการแก้ปัญหาฯ	 โดยให้ส่วนราชการประจ�าจังหวัดและ

อ�าเภอได้ประชาสัมพันธ์เร่งประชาสัมพันธ์	 ชี้แจงและ

ท�าความเข้าใจกบัภาคเอกชน	ผูป้ระกอบการและผูเ้กีย่วข้อง 

เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวด้านประมง	 และการท�าประมง	 ที่ผิดกฎหมายฯ	

และเร่งรัดประชาสัมพันธ์	 ให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ 

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 โดยเฉพาะแรงงานประมง	 

ด้วยความรวดเรว็และถกูต้อง	ซึง่จะมผีลเป็นการแก้ไขปัญหา

การท�าประมงผิดกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 ๖)	รบัแจ้งข้อมลูหนีส้นิผูป้ระกอบการประมงทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่	๒๔/๒๕๕๘	ลงวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๘

 จังหวัดตราด

	 ๑.	มีการจัดต้ังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก	

(Port	IN	–Port	Out	Controlling	Center)	ในจังหวดัตราด 

มี	 ๒	 ศูนย์	 คือ	 ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตราด	

และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงคลองใหญ	่ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์ๆ	ละ	๑๘	นาย	ประกอบด้วย	

เจ้าหน้าท่ีจากทหารเรอื	จ�านวน	๔	นาย	เจ้าหน้าท่ีกรมประมง 

๔	นาย	เจ้าหน้าที่	กรมเจ้าท่า	๒	นาย	เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการ
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และคุ้มครองแรงงาน	๒	นาย	 เจ้าหน้าที่	 ต�ารวจน�้า	๒	นาย	

เจ้าหน้าที่ปกครอง	 ๒	 นาย	 และเจ้าหน้าท่ีสมาคมประมง 

ในพื้นที่	๒	นาย

  ผลการดำาเนินการ 

	 	 ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้า	–	ออก	เรือประมง

วังกระแจะ

		 	 	 	 แจ้งออก		 	 จ�านวน	๙๐๕	เที่ยว	

		 	 	 	 แจ้งเข้า		 	 จ�านวน	๘๔๙	เที่ยว	

	 	 	 	 เรือทั้งหมด			 จ�านวน	๑๕๖	ล�า	

	 	 ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้า	–	ออก	เรือประมง

วังกระแจะ

	 	 	 	 แจ้งออก		 จ�านวน	๑๔๗๑	เที่ยว	

		 	 	 	 แจ้งเข้า		 จ�านวน	๑๔๕๕	เที่ยว	

		 	 	 	 เรือทั้งหมด	 จ�านวน	๑๙๖	ล�า	

	 	 	 	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๘)

	 ๒.	 ส�านกังานประมงจงัหวดัตราดและส�านกังานประมง

อ�าเภอในพื้นที่	 รับขอใบอนุญาตเครื่องมือท�าการประมง	

(อาชญาบัตร)	งบประมาณ	๒๕๕๘	รวม	๑,๖๙๒	ฉบับ

	 ๓.	ด�าเนนิการรบัและตรวจสอบเอกสารเพือ่จ่ายเงนิ

ช่วยเหลือชาวประมงส�าหรับเรือประมงกลุ ่มที่	 ๑	 ที่ม ี

อาชญาบัตรถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ

ตามประกาศ	คสช.ที	่๒๔/๒๕๕๘	ลงวนัที	่๕	สงิหาคม	๒๕๕๘	

  ศนูย์	PIPO	วงักระแจะ	มผีูม้รีายชือ่	จ�านวน	๗๖	ราย	

	 	 	 	 -	เอกสารตรง			 จ�านวน	๓๕	ราย

	 	 	 	 -	เอกสารรออุธรณ์	จ�านวน	๔๑	ราย

	 	 ศูนย์	PIPO	คลองใหญ่	มผีูม้รีายชือ่	จ�านวน	๗๑	ราย 

	 	 	 	 -	เอกสารตรง		 จ�านวน	๒๔	ราย	

	 	 	 	 -	เอกสารรออุธรณ์		จ�านวน	๓๘	ราย	

และยงัไม่มายืน่อกี	๙	ราย	(ยืน่ได้ถงึวนัที	่๑๒	พ.ย.	๒๕๕๘)

	 ๔.	 ในจงัหวัดตราด	มีเรอืทีไ่ม่สามารถออกใบอนญุาต 

ท�าการประมงให้กับเรือประมงได้	จ�านวน	๗๑๑	ล�า	ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากค�าสั่ ง	 คสช.ที่ 	 ๒๔/๒๕๕๘	 ห้ามท�า 

การประมง

 จังหวัดตาก

 ๑) การประชุมคณะอนุกรรมการศนูย์ปฏบิตักิาร

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์จงัหวดัตาก	จ�านวน	

๗	ครั้ง	เพื่อสั่งการ	ก�ากับดูแล	และติดตามผลการด�าเนินงาน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก	 และ 

จัดประชุมเพ่ือเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบาย	 เร่งด่วน

ของรัฐบาล	 :	 การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 ๗	 พฤษภาคม๒๕๕๘	ณ	 ส�านักงาน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 ๒) การจัดระเบียบคนเร่ร่อน ขอทาน 

		 	 -	 จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการปัญหา

ขอทาน	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	ณ	 ห้องประชุม 

ที่ว่าการอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

	 	 -	ประชุมขับเคลื่อนการด�าเนินงานจัดระเบียน

คนขอทานจังหวัดตาก	 เมื่อวันท่ี	 ๒๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 

ณ	ห้องประชุมส�านักงานพัฒนาสังคมฯ	จังหวัดตาก

   -		ออกปฏิบัติการจัดระเบียบคนขอทาน 

ในระหว่างวันที่	 ๒๖-๓๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 โดยจับกุม 

และน�าคนขอทาน/ขายดอกไม้	เข้าสู่กระบวนการ	จ�านวน	

๒๒	คน	แบ่งเป็นคนไทย	๔	คน	ชาย	๑	คน	หญิง	๑	คน 

เด็กหญิง	๒	คน	เป็นชาวพม่า	๑๘	คน	(ชาย	๕	หญิง	๓	คน	 

เด็กชาย	๘	คน	เด็กหญิง	๒	คน)

		 	 -	 ด�าเนนิการจัดระเบยีบคนขอทานและไร้ทีพ่ึง่

ในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	เมือ่วนัที	่๒๗	พฤษภาคม	

๒๕๕๘	และในระหว่างวันที่	๑๓	-	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	

บริเวณตลาดริมเมย	 ตลาดพาเจริญ	 ตลาดบ้านเหนือและ

บริเวณหน้าร้านสะดวกซ้ือทุกแห่งในเขตเทศบาลนคร

แม่สอด	 โดยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้นส�าหรับ 

คดัแยกผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์	ไม่พบว่าเป็นผูเ้สยีหาย

จากการค้ามนุษย์	รวมทั้งสิ้น	๙	ราย

	 	 -		ประชุมสนทนากลุ่มโครงการศึกษาระบบ 

การคุ ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน 

วันที่	 ๒๕	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 ณ	 โรงแรมควีนพาเลส	 

อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
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		 	 -	 สถิติการจัดระเบียบคนเร ่ร ่อน	 ขอทาน	 

ปี	๒๕๕๘	(ตุลาคม	๒๕๕๗	–	กันยายน	๒๕๕๘) รวมทั้งสิ้น	

๕๘	คน	แบ่งเป็นคนไทย	๕	คน	(ชาย	๒	คน	หญิง	๑	คน	

เด็กหญิง	๒	คน)	คนพม่า	๕๓	คน	(ชาย	๑๒	คน	หญิง	๑๐	คน 

เด็กชาย	๒๐	คน	เด็กหญิง	๑๑	คน)	

 ๓) การดำาเนนิงานของศนูย์ประสานงานชายแดน

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย-เมียนมาร์ (ตาก-เมียวดี) 

Border Cooperation on anti-Trafficking in 

Person : Bcatip 

		 	 -	 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน

ชายแดนเมยีนมา-ไทย(เมยีวด-ีตาก)	แห่งใหม่	 เม่ือวนัท่ี	 ๑๙ 

ธนัวาคม	๒๕๕๗	ณ	ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์

		 	 -		เมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๘	คณะท�างาน

ศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาร์	 (ตาก-เมียวดี)	 

เพือ่การต่อต้านการค้ามนษุย์และคณะท�างานศนูย์ประสานงาน

ชายแดนเมยีนมาร์-ไทย	(เมยีวด-ีตาก)	เพือ่การต่อต้านการ

ค้ามนษุย์	ประชมุเตรียมความพร้อมในการจัดประชมุทวภิาคี

เมียนมาร์-ไทย(เมียวดี-ตาก)	 ครั้งที่ 	 ๓	 ณ	 ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

		 	 -	 จดัประชมุทวภิาคเีมยีนมาร์-ไทย	(เมยีวด-ีตาก)	

เพือ่ประสานความร่วมมอืตามชายแดน	ในการต่อต้านการ

ค้ามนุษย์	ครั้งที่	๓	เมื่อวันที่	๒๓-๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	

ณ	ทีว่่าการจงัหวดัเมยีวด	ีจงัหวดัเมยีวด	ีประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์

		 	 -	จัดโครงการศกึษาดงูานกระบวนการด�าเนนิงาน

ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

ไทย-เมียนมาร์	(แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก	:	BCATIP	ระหว่างวันที่	

๑๘-๒๐	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	จังหวัดเชียงราย

 ๔) จัดระเบียบสถานประกอบการ

		 	 -	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดตาก	 ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติการเข้าตรวจโรงงาน	 จ�านวน	 ๖	 แห่ง	 

เม่ือวนัที	่๙	เมษายน	๒๕๕๘	พบ	:	แรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมอืงและไม่มใีบอนญุาตท�างาน	จ�านวน	๖๓	คน	เจ้าหน้าที่

ส�านักงานจัดหางานจังหวัดตาก	 และตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดตาก	 ได้ด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�าผิดตาม 

พระราชบญัญตัคินเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	และพระราชบญัญตัิ

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	๒๕๕๑	:	ไม่พบว่าเป็นการใช้

แรงงานเด็ก	ไม่ปรากฏการกระท�าความผดิฐานการค้ามนษุย์ 

และไม่พบขอทาน

		 	 -	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนษุย์จงัหวดัตาก	ร่วมกบัตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวดัตาก	

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 เมษายน	๒๕๕๘	ปฏิบัติการเข้า

ตรวจโรงงาน	จ�านวน	๔	แห่ง	ผลการปฏิบัติงานออกตรวจ

สถานประกอบการ	 ประกอบด้วย	 ด�าเนินคดีจ้างแรงงาน

ต่างด้าวไม่มใีบอนญุาตท�างานและให้การช่วยเหลอืซ่อนเร้น

กบันายจ้าง	จ�านวน	๓	คน	:	ด�าเนนิคดไีม่มใีบอนญุาตท�างาน

และหลบหนีเข้าเมืองต่อคนต่างด้าว	 จ�านวน	 ๙๙	 คน	 

เป็นหญิง	 ๕๘	 คน	 ชาย	 ๔๑	 คน	 และไม่พบผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์

	 	 -	 ประชมุชีแ้จงสถานประกอบการเรือ่งการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์	วนัศุกร์ท่ี	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘ 

ณ	ส�านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	อ�าเภอแม่สอด	

	 	 -	 สถานประกอบการในเขตพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด	

ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน้าสถานประกอบการ	 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 ๕) ส่งกลับผู ้เสียหายการการค้ามนุษย์กลับ

ภูมิลำาเนา : เพื่อส่งกลับภูมิล�าเนา	ณ	 ศูนย์ประสานงาน

ชายแดนเพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	 เมยีนมาร์-ไทย	 (เมียวด-ี

ตาก)	ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 ๖) ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณี

		 	 -	 เมื่อวันท่ี	 ๒๘	 กรกฎาคม	๒๕๕๘	 ตรวจคน 

เข้าเมืองจังหวัดตาก	 ร่วมกับสถานีต�ารวจภูธรแม่สอด	 

ได้จับกุมนายอ่องหน่ายมิน	ไม่ทราบนามสกุล	อายุ	๓๗	ปี	

และได้คัดแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์	จากการค้าประเวณี	

จ�านวน	๒	คน	อายุ	๑๗	ปี	โดยได้ด�าเนนิการให้เข้าสู่กระบวนการ

ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

ส่วนผู้ต้องหาถูกด�าเนินคดี
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 ๗) งานป้องกัน และประชาสัมพันธ์

		 	 -	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ

กับปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 

และความรนุแรงในครอบครวัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

เมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก

 จังหวัดบุรีรัมย์

	 ๑.	การจดทะเบียนแรงงาน การส่งเสริม และ 

การตรวจสอบ

  ๑.๑ การจดทะเบียน ได้แก ่แรงงานต่างด้าว	

แรงงานประมง	เรือประมง 

  ๑.๒ การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่	

	 -	 เพิม่ความรู	้และสร้างจติส�านกึเกีย่วกบั

การค้ามนุษย์	ผู้เข้าร่วม	๑,๗๓๙	คน

	 -		การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน	เข้มแข็ง	

เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่	จ�านวน	๘๘๔	คน

   ๑.๓ การป้องกนัและเฝ้าระวังการค้ามนษุย์ ได้แก่

	 -	การตรวจสถานประกอบการเพือ่ป้องกนั

การค้ามนษุย์	(โรงแรม,	โรงงาน,	สถานบรกิาร,หอพกั	ฯลฯ)	

จ�านวน	๒๕	แห่ง

 ๒. การสกัดกั้นเชิงพื้นที่

  ๒.๑ การเฝ้าระวังพืน้ท่ีเสีย่งการค้ามนษุย์ ได้แก่	

 -		การตัง้จดุตรวจ/จดุสกดั	(ให้ครอบคลมุ

ทั้งเส ้นทางสายหลัก	 และเส ้นทางสายรอง)	 จ�านวน	 

๑๖๒	แห่ง 

    ๒.๒ การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการค้ามนุษย์

ระดับตำาบล	ได้แก่	

	 -	 จัดตั้งชุดปฏิบัติการระดับต�าบล

		 -	 ด�าเนินการส�ารวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยง

ภายในต�าบล

 ๓. การปราบปราม

    การจบักมุผูก้ระท�าผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ได้แก่

		 -	 การน�าพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 

โดยผิดกฎหมาย

		 -		การเป็นธุระจัดหาค้าประเวณี

		 -		การน�าคนมาขอทาน

		 -		การบังคับใช้แรงงาน

 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่าย 

ค้ามนุษย์ในพื้นที่ ได้แก ่

   การประชุม 

		 -	 ศนูย์บรูณาการและการประสานการปฏิบัตงิาน

ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์อ�าเภอ	จ�านวน	๑๓๔	คน

		 -	 มอบนโยบายการค้ามนุษย์ที่ประชุมก�านัน	

ผู้ใหญ่บ้าน	จ�านวน	๑,๐๒๙	คน

 ๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ ้งข ้อมูล

ข่าวสารการค้ามนุษย์

    ๕.๑ การดำาเนินการของศูนย์ดำารงธรรม

		 	 	 	 	 	 -	 การให้บริการประชาชน	 (One	 Stop	

Service/Service	 Link/ข้อมูลข่าวสาร/ให้ค�าปรึกษา/

ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ)	ผู้ได้รับประโยชน์	๔๘๗	คน

		 	 	 	 	 	 -	รับเรื่องราวร้องเรียน	ร้องทุกข์

		 	 	 	 	 	 -	 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการต�าบล	 

ผู้ได้ประโยชน์	๑,๙๗๐	ราย

    ๕.๒ ความร่วมมือ

       - การเฝ้าระวงั และรบัแจ้งเบาะแสจาก

องค์กรอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่ (NGO) ผู้ได้รับ

ประโยชน์	จ�านวน	๖,๒๑๔	คน

 ๖. ช่วยเหลือ เยยีวยาผูเ้สียหายจากการค้ามนษุย์

เป็นการช่วยเหลือและการเยียวยา	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 ๗. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่าง

บูรณาการ	ได้แก่

		 	 	 ๗.๑	 ให ้จังหวัดจัดต้ังชุดปฏิบั ติการพิเศษ	 

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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		 	 	 ๗.๒	 กรณีมีเจ ้าหน้าที่ของรัฐเข ้าไปมีส ่วน

เกีย่วข้องกบัการแสวงหาประโยชน์จากขบวนการค้ามนษุย์ 

จะมีการด�าเนินการทางวินัยอย่างจริงจัง

 ๘. การประชาสัมพันธ์ ได้แก่

		 	 	 ๘.๑	 การประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 ผู้ได้รับประโยชน์	

จ�านวน	๕๑,๔๔๕	คน

		 	 	 ๘.๒	 สร้างความตระหนักในการร่วมมือกัน 

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ข้อเสนอแนะที ่๒๒. จงัหวดัควรบูรณาการทกุภาคส่วนในการ

เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด	

และความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได ้ตระหนักและ 

เห็นความส�าคัญเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัด	 และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับ

ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 จังหวัดมีการส่งเสริมให้	

อปท.	ในพืน้ที	่จดักจิกรรมในการรกัษาความสะอาด	ความ

เป ็นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมืองและรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในพืน้ทีต่ระหนกัถงึความส�าคญั	

และรายงานผลการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือนรวมท้ัง

มีแนวทางให้บรูณาการการด�าเนนิการร่วมกบัส่วนราชการ	

ในพื้นที่	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	 เกื้อหนุน	 และขยายผล 

สู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ

ข้อเสนอแนะที ่๒๓.	ขอให้จังหวัดได้ท�าโครงการฝึกอบรม

ให้ความรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช  ้

ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 มุ่งเน้นทาง 

การสนทนา	 การอ่าน	 การฟัง	 และการเขียน	 โดย 

เชิญวิทยากรเจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการ

สอนเป็นผู้ด�าเนินการฝึกอบรม	 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

น�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและ 

น�าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้อง

กับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในบริบทของประชาคม

อาเซียน

 จังหวัดราชบุรี

	 ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับต�ารวจภูธร

ราชบุรีจัดอบรมทักษะภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารส�าหรับ

ต�ารวจรบัประชาคมอาเซียน	เพือ่พฒันา	โดยเน้นทกัษะการฟัง 

และการพูดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เข้ารับการอบรม

จ�านวน	๘๐	นาย	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๕กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	

สามารถสือ่สารกบัชาวต่างชาติและการดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะที ่๒๔. ขอให้จงัหวดัได้มกีารสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้

ตระหนักและเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	

(AC)	รวมทัง้ได้มกีารส�ารวจหรอืสอบถามข้าราชการ	เอกชน

และประชนในพืน้ทีว่่ามคีวามเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีน 

(AC)	หรือไม่ด้วย

 จังหวัดราชบุรี

	 ประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเพื่อ

เตรยีมการรองรบัสูป่ระชาคมอาเซยีน	เพือ่หาแนวทางร่วมกนั

ในการขบัเคลือ่นจงัหวดัราชบรุเีข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	และ

เตรยีมการจดัเวทแีสดงความคดิเหน็จากภาคภีาคส่วนต่างๆ	

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	โดยวาระส�าคัญของการประชุม	คือ	

ที่ประชุมได้รับทราบ	 กรอบและแนวทางของประชาคม

อาเซียน	 และได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด�าเนินงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้วางยุทธศาสตร์ไว้รวม	๓	ด้าน	

ประกอบด้วย	ยทุธศาสตร์การเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้า

ด้านการเกษตรและปศุสัตว์	ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ยทุธศาสตร์กการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์	ที่มีทั้งด้านการค้า	การศึกษา	การสาธารณะสุข

ของจังหวัด	 โดยแต่ละยุทธศาสตร์	 ได้มีการแบ่งหน้าที่ให้

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะท่ี ๒๕.	ขอให้จงัหวดัก�ากบัดแูลและเน้นย�า้ให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ให้ความส�าคญัในการวางมาตรการ

ด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	และมาตรการอืน่ๆ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 

ในปี	๒๕๕๘

 จังหวัดราชบุรี ปี๒๕๕๗	 มีโครงการสร้างและ

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย	 โดยการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดใน	๕	แหล่งท่องเทีย่ว, ปี	๒๕๕๘	โครงสร้างพัฒนา

ระบบรักษาความปลอดภัยจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง	 ในเส้น

ทางโค้ง	จุดแยกต่างๆ	ใน	อ.สวนผึ้ง,	อบรมสัมมนาและฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากอุบัติเหตุและ 

ภัยธรรมชาติกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย	 (การท่องเที่ยว 

เขากระโจม)	 ต�ารวจภูธรจังหวัดมีมาตรการ/แนวทางการ

ดแูลรกัษาความปลอดภยั	โดยการป้องกนั	ปราบปราม	และ

สร้างเครอืข่ายการแก้ไขปัญหาสงัคมและอาชญากรรมโดย

ให้ความส�าคญัในการจดัระเบยีบวนิยัทางสงัคมของประชาชน

และการแก้ไขปัญหาทางสงัคมให้ลดลง	เช่น	ปัญหาอาชญากรรม

ข้อเสนอแนะที ่๒๖.	ขอให้จงัหวดัด�าเนนิการสนบัสนนุเพือ่

ให้เกดิการกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก	การจดัตลาดนดัชมุชน

 จังหวัดราชบุรี 

	 ได้ด�าเนินการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการกระตุ ้น

เศรษฐกิจฐานรากการจัดตลาดนัดชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑.	จังหวัดมีผลการด�าเนินงานในการจัดตลาดนัด

ชมุชนในพืน้ตลาดนดัชมุชนทีม่ผีลการด�าเนนิงานเด่น	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 ตลาดนัดชุมชน	ไทยช่วยไทย	คนไทยยิ้มได ้

จังหวัดราชบุรีบริเวณหน้าศาลากลางราชบุรี	 อ�าเภอเมือง

ราชบุรี	จะจัดขึ้นเดือนละ	๑	ครั้ง ผู้ร่วมจ�าหน่าย	จ�านวน	

๗๐	ราย	(เกษตรกร	OTOP	หน่วยงานราชการ,ภาคเอกชน),	

ยอดจ�าหน่าย	ประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	บาท	ต่อครัง้	และผู้เข้าร่วม

ชมตลาด	ประมาณ	๑,๐๐๐	คน	

	 	 ๑.๒	 ตลาดนัดอาหารปลอดภัยราชบุรีเมือง

เกษตรสีเขียว	 (Ratchaburi	 Green	 agriculture	 City)	 

จัดทุกวันศุกร์	 บริเวณหน้าส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมือง

ราชบรุ	ีผูร่้วมจ�าหน่าย	จ�านวน	๔๒	ราย	(เกษตรกร,OTOP,	

หน่วยงานราชการ,	ภาคเอกชน),	ยอดจ�าหน่าย	ประมาณ	

๑๐๐,๐๐๐	บาท	ต่อครั้ง	และผู้เข้าร่วมชมตลาด	ประมาณ	

๙๐๐	คน

	 	 ๑.๓	 ตลาดนดัชมุชนไทยช่วยไทยคนไทยยิม้ได้	

จงัหวดัราชบรุ	ี(รมิเขือ่นรฐัประชาพฒันา)	(ส�านกังาน	อ.ต.ก.) 

จัดเป็นประจ�าทุกเดือน	 ผู้ร่วมจ�าหน่าย	 จ�านวน	๕๕	 ราย	

(เกษตรกร,OTOP,	หน่วยงานราชการ,	ภาคเอกชน),	

ยอดจ�าหน่าย	ประมาณ	๔๐๐,๐๐๐	บาท	 ต่อครั้ง	 และ 

ผู้เข้าร่วมชมตลาด	ประมาณ	๒,๐๐๐	คน

	 	 ๑.๔	ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้	

จังหวัดราชุบรี	(ตลาดนัดโคยกี๊)	จัดเป็นประจ�าทุกวัน	ศุกร์	

เสาร ์ 	 อาทิตย ์ผู ้ ร ่ วมจ�าหน ่าย	 จ�านวน	 ๖๕	 ราย	 

(เกษตรกร,	 OTOP,	 หน่วยงานราชการ,	 ภาคเอกชน),	 

ยอดจ�าหน่ายประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	บาทต่อครัง้	และผูเ้ข้าร่วม

ชมตลาด	ประมาณ	๔,๐๐๐	คน	

	 ๒.	ตลาดนดัทีจ่ดัขึน้ในอ�าเภอต่างๆ	จ�านวน	๑๔	แห่ง 

๑)ตลาดนัดโรงพยาบาลราชบุรี	 อ�าเภอเมืองราชบุรี	 

๒)	ตลาดนดัหบุกระทงิ	อ�าเภอบ้านโป่ง ๓)	ตลาดนดัหัวคลอง 

อ�าเภอบ้านโป่ง	 ๔)	 ตลาดนัดคงมะพร้าว	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 

๕)	ตลาดนดัหวัโป่ง	อ�าเภอบ้านโป่ง	๖)	ตลาดนดัสตรสัีญจร	

อ�าเภอปากท่อ ๗)	 ตลาดนัดบ้านคา	 อ�าเภอบ้านคา	 

๘)	 ตลาดนัดข้างไปรษณีย์	 อ�าเภอบางแพ	 ๙)	 ตลาดนัด 

วังแพเหนือ	 อ�าเภอบางแพ	 ๑๐)	 ตลาดนัดวัดท่าราบ	 

อ�าเภอบางแพ	 ๑๑)	 ตลาดนัดโรงพยาบาลด�าเนินสะดวก	

อ�าเภอด�าเนินสะดวก	 ๑๒) ตลาดนัดประสิทธิ์	 อ�าเภอ

ด�าเนนิสะดวก	๑๓)	ตลาดนดัสตรอีาสาสญัจรอ�าเภอปากท่อ	

๑๔)	ตลาดนัด	สจ.นก	อ�าเภอสวนผึ้ง

 ๓.	ตลาดนัดชุมชน	๔	ภาค

	 	 กระทรวงมหาดไทย	โดยกรมการพฒันาชมุชน	 

ได้พจิารณาคดัเลอืกตลาดนดัชมุน	ไทยช่วยไทย	คนไทยยิม้ได้ 

(ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา)	จังหวัดราชบุรี	(ตลาดเก่าโคยกี๊	

ราชบรุ)ี	เป็นพืน้ทีใ่นการด�าเนนิงาน	ตลาดนดัชมุชน	๔	ภาค	

(ภาคกลาง)	 ตัวแทนภาคกลาง	 โดยจะด�าเนินการระหว่าง

วันที่	๑๐-๑๓	กันยายน	๒๕๕๘	จังหวัดราชบุรี	 ได้แจ้งให้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ�าเภอด�าเนินการตามค�าสั่ง	

หน.คสช.	ที	่๒๒/๒๕๕๘	ลงวนัที	่๒๒	ก.ค.	๕๘	เรือ่ง	มาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ 

รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ

สถานบริการ	 อย่างเข้มงวด	 เพื่อระงับและป้องกันการ 

กระท�าทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยของสงัคม

โดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุม	

ชี้แจงท�าความเข้าใจกับก�านันผู้ใหญ่บ้าน	ฯลฯ	ผู้ประกอบการ

ร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์/ซ่อม/ดัดแปลงรถยนต์และรถ	 จยย.	

ผู้ประกอบการสถานบริการ	 ร้านจ�าหน่ายสุรา/เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	และผูป้ระกอบการหอพกั	ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	ทัง้นี้	

หากพบผู ้กระท�าผิดให้ถือปฏิบัติตามค�าสั่ง	 หน.คสช.	 

โดยเคร่งครัด	และหากพบการกระท�าผิดนอกเหนือจากค�าสั่ง 

ดังกล่าวให้น�าบทบัญญัติตามประกาศคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๕๐	

ลงวนัที	่๑๕	ม.ค.	๒๕๐๒	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องมาใช้บังคับ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของที่ปรึกษาผู้ตรวจ

ราชการภาคประชาชน

 ๑. การดำาเนินงานของรัฐบาลในการดำาเนินการ

ตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

	 	 	 ๑)	นบัเป็นสิง่ทีด่ทีีร่ฐับาลด�าเนนิการตามกรอบ

ประชาคมอาเซยีน	ซึง่จะท�าให้กฎบตัรอาเซยีนและข้อตกลง

ต่างๆ	 ที่อาเซียนก�าหนดได้รับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

อย่างจริงจังและมีผลท�าให้เศรษฐกิจ	การเมืองและด้านอื่น	ๆ  

ในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง	 และขจัดปัญหาความแตกแยก

ออกไป	ท�าให้ประเทศในภูมิภาคนี้สามารถเดินหน้าพัฒนา

ไปได้อย่างมศีกัยภาพ	และเป็นการเสรมิสร้างพลงั	สร้างความ 

เชื่อมั่นกับนานาชาติด้วย

	 	 	 ๒)	ได้ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิการ	และ

ทราบถงึปัญหา	อปุสรรค	หรอื	ข้อขดัข้องในการด�าเนนิการ

เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัสนิค้า	และพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์	คุณภาพชีวิตและระเบียบที่จะช่วยเหลือ	

เร่งรดั	แก้ไขปัญหาให้ค�าแนะน�าต่างๆ	เพือ่ให้การด�าเนนิงาน

มีประสิทธิภาพ

	 	 ๓)	 การด�าเนินงานของรฐับาลตามกรอบประชาคม

อาเซียนปี	๒๕๕๘	จะช่วยให้สามารถบูรณาการหน่วยงาน

ราชการผูป้ฏบิตัติามแผนงาน/โครงการต่างๆ	ให้ขบัเคล่ือน

การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได ้	 โดยมุ ่งเน ้นการ

ประชาสมัพนัธ์ตามเนือ้หาทีเ่ผยแพร่ออกมาจากหน่วยงาน

กลางต่างๆ	 เช่น	 กรมประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งหน่วยงาน 

ในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจและกระทรวงต่างประเทศ

เป็นหลัก	 เนื้อหาและมาตรการส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องดีๆ	 

ทีเ่กดิจากการขยายตวัของตลาดและฐานการผลติเดยีวกัน

ตามเป้าหมาย	AEC	ปี	๒๐๑๕

	 	 	 ๔)	การก�าหนดนโยบายด้านการค้าควรค�านงึถงึ

ผู้ผลิตภายในประเทศและรักษาความเป็นอยู่ของชุมชน	

และเนือ่งจากราคาสนิค้าเกษตรต้องส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 

จึงต้องผลักดันให้เกษตรกรได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของ

ผลผลิตทางการเกษตร	รัฐควรส่งเสริมให้มตีลาดกลางทีเ่ป็น

รูปธรรมอย่างยั่งยืน	 ควบคุมการค้าผูกขาดจากกลุ่มทุน	

นอกจากนี้การจัดการแหล่งท่องเท่ียงต้องค�านึงถึงภาค

ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยเฉพาะด้านเกษตร

และวัฒนธรรม

	 	 	 ๕)	รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจ 

กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลดี	 

ผลเสียของการเปิดการค้าเสรีเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน	และการบูรณาการความร่วมมือ	 เพราะที่ผ่านมา

การด�าเนนิงานยงัขาดความบรูณาการร่วมอย่างเป็นรปูธรรม 

โดยยังมีลักษณะการเตรียมการแบบแยกส่วนของแต่ละ

หน่วยราชการ	นอกจากนีก้ารด�าเนนิการยังอยู่ในระดบับนและ

ระดับกลาง	คือ	ข้าราชการ	ภาคเอกชนระดับสงูกบัระดบักลาง 

โดยผลการด�าเนนิการดงักล่าวยงัไม่ส่งผลต่อประชาชนและ

ผู้ประกอบการ	SME	อย่างชัดเจน

	 	 	 ๖)	ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมด้านการ

ศึกษา	และความพร้อมด้านการใช้ภาษา	โดยเฉพาะภาษา

องักฤษทีจ่ะใช้เป็นภาษากลางในอาเซียน	เนือ่งจากทัง้ส่วน

ราชการต่างๆ	 และประชาชนคนไทยทั่วไปยังใช้ภาษาไทย

เป็นหลักในการสื่อสาร	 และปัญหา	 คือ	 คนไทยใช้ภาษา
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องักฤษได้น้อยมากแม้จะเรยีนจบปรญิญาตร	ีท�าให้อาจเป็น

ปัญหาใหญ่	 คือ	 ไม่สามารถสื่อสารกันกับประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนได้	 ซึ่งอาจส่งผลให้มิตรภาพ	 การค้า	 

การลงทุน	 ฯลฯ	 ไม่อาจพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

จงึควรมหีลกัสตูรทีส่่งเสรมิในด้านการใช้ภาษาองักฤษและ

ภาษาอ่ืนๆของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน	 เช่น	

ภาษาจีน	 เวียดนาม	 และควรมีการพัฒนาให้ข้าราชการ 

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 และภาษาของ

ประเทศสมาชิกฯ	 ได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นหน่วยงาน

กลางในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ	

	 	 	 ๗)	การด�าเนินงานของรฐับาลในการด�าเนนิการ

ตามกรอบประชาคมอาเซียน	 ปี	 ๒๕๕๘	ภายใต้ปฏิญญา

อาเซยีนทีก่�าหนดจดุมุง่หมายของอาเซยีนเพือ่ความร่วมมอื

ด้านความมั่นคง	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคมและวัฒนธรรม	

ในการด�าเนินงานของรัฐบาล	 จะเห็นว่าการด�าเนินงาน 

ในภาครัฐในการเตรียมพลเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 

ทุกกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ให้ความส�าคัญและสนับสนุน 

งบประมาณด�าเนนิการไปด้วยด	ีโดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา 

แต่ในภาคเอกชนและภาคประชาชนท่ัวๆ	 ไปรัฐยังไม่ให้

ความส�าคัญสนับสนุนเท่าที่ควร	 การจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบ	 

มกีารเปิดพืน้ทีส่�าหรบัภาคเอกชนและภาคประชาชน	ได้จัด

เตรียมองค์กรของตนเอง	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาชน

อาเซียนแทบจะไม่มี

	 	 	 ๘)	 รัฐบาลมีกรอบการด�าเ นินการที่ ชัดเจน	 

มเีป้าหมายและกระบวนการด�าเนนิงานทีด่	ีการก�าหนดกรอบ

การขับเคลื่อนสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค

เป็นความจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งของประเทศไทย	 เพราะ

กรอบทีก่�าหนดไว้เป็นการวางมาตรการทีจ่ะต้องขบัเคลือ่น

ได้แบบครอบคลมุโดยเฉพาะการแข่งขนักบัเพือ่นบ้านและ 

ที่ส�าคัญการวิเคราะห์ข้อจ�ากัดของเราเองตลอดจนปัญหา

อปุสรรคทีเ่รามอียูเ่ป็นความจ�าเป็นยิง่ทีส่่วนราชการจะต้อง

ตระหนักและสร้างให้เกิดการรับรู้ในหมู่ของส่วนราชการ

ประชาชนด้วย

	 	 	 ๙)	รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง	

และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผล

ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยและประชาชนจะได้รบัโดยผ่านทกุ

สื่อนอกจากนี้ส่วนกลางควรมีกลไกลเชื่อมประสานข้าม

กระทรวงเพื่อให้งานสามารถด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื่อง	และควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

	 	 	 ๑๐)		 รฐับาลก�าหนดนโยบายการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนในปี	๒๕๕๘	เป็นประเด็นเร่งด่วน	๘	ด้าน	ซึ่งควรมี

การด�าเนินการเตรียมความพร้อมดังนี้	

	 	 	 	 	 		 (๑)	ด้านการท่องเที่ยวและบริการซึ่งถือ

เป็นรายได้หลกัของประเทศ	ควรเตรยีมความพร้อมให้มาก

ขึน้ในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว	การบรูณาการการท�างาน

ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั	ตลอดจนบคุลากรต้องมคีวามพร้อม

และเพียงพอ	 และต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง/

สื่อต่างๆให้มากขึ้น

		 	 	 	 	 		 (๒)		ด้านโลจสิตกิส์	ปัจจบุนัเส้นทางคมนาคม

เพ่ือเชือ่มสู่ประเทศเพ่ือนบ้านยงัไม่เพียงพอกับความต้องการ

ใช้ประโยชน์	นอกจากนีก้ารขนส่งทางอากาศยงัไม่เพยีงพอ

		 	 	 	 	 		 (๓)	ด้านการพฒันาผูป้ระกอบการ	ควรมี

การพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของผู้ประกอบการ	ซ่ึงปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามพร้อม

		 	 	 	 	 		 (๔)	ด้านแรงงาน	ควรมกีารยกระดบัฝีมือ

แรงงาน	และควรเร่งรดัพฒันาเพือ่การแข่งขนัแรงงานต่างด้าว

ที่มีปริมาณมาก	

       	 (๕)	 ด้านสาธารณสขุ	ควรยกระดบัมาตรฐาน

โรงพยาบาล,รพสต.	,อสม.	ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

	 	 	 	 	 		 (๖)	ด้านสิง่แวดล้อม	เช่น	ปัญหาหมอกควนั

และขยะ	ควรมกีารพฒันาระบบและบรูณาการให้ม	ีความพร้อม

มากกว่านี้และควรให้ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา	และควร

บรูณาการจังหวดั/กลุ่มจังหวดั/ภมูภิาค	ในการแก้ไขปัญหา

อย่างเบ็ดเสร็จ

	 	 	 	 	 		 (๗)	ด้านการศึกษา	 ควรมีการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน,	 พัฒนาหลักสูตร	 มีการปฏิรูปการศึกษา	

เพราะการศกึษายงัล้าหลังประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซยีน 

จงึควรเร่งยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้สูงข้ึนเพือ่ให้ทดัเทยีม

กับประเทศเพื่อนบ้านใน	AEC
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	 	 	 	 	 		 (๘)	ด้านกฎหมาย	ควรตราพระบญัญตัใิห้

ทันต่อเหตุการณ์เร่งรัดให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

	 	 	 ๑๑)	 ปัญหาการอพยพแรงงาน	เป็นปัญหาใหญ่ 

ทีต้่องแก้ไข	โดยเฉพาะผูติ้ดตามแรงงานข้ามชาติ	ต้องน�ามาเข้า

ในระบบให้ได้	จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ละจังหวัด	ในส่วน

จังหวัดตามแนวชายแดนมักจะเกิดปัญหาบ่อยๆ

	 	 	 ๑๒)	 เป็นการด�าเนินงานในทิศทางที่ดี	 เน้น 

ส่งเสริมความต้องการของภาคเอกชน	 ความต้องการของ 

ผู ้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะจังหวัดที่มี 

เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 	 	 ๑๓)		 รฐับาลควรด�าเนนิการตามกรอบประชาคม

อาเซยีน	ปี	๒๕๕๘	โดยขบัเคลือ่นด�าเนนิการตามจดุเน้นต่างๆ 

ให้บรรลุผล	 และให้เน้นไปตามกรอบประชาคมอาเซียน	 

ซึง่ประกอบด้วย	๓	เสาหลกั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์

การเป็นประชาคมอาเซยีน	เพือ่ให้ภมูภิาคอาเซยีนตะวนัออก

เฉยีงใต้	มีความสงบสขุมเีสถยีรภาพและความเจรญิรุง่เรอืง

 ๒. การเข้ามีส่วนร่วมในโครงการฯ

	 	 	 ๑.	ได ้รับทราบการด�าเนินโครงการต่างๆ 

ของอ�าเภอ	 จังหวัดและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดคือ 

ด้านแรงงาน,	 ด้านการสาธารณสุข,	 ด้านการศึกษา	 และ 

ด้านการค้ามนุษย์	อยู่ต่อเนื่อง

		 	 	 ๒.	ตามการประชุมหัวหน้าส่วนและประชุม

ท้องถิ่นต่างๆ	 และการประชุมหอการค้า	 ภาค	 ๑	 และ

หอการค้าประจ�าเดือน	 ซึ่งทางหอการค้าแห่งประเทศไทย	

ส่งข้อมูลมาให้ทราบ

		 	 	 ๓.	ทุกหมู ่บ้านได้ทราบกันอย่างทั่วถึงแล้ว 

ร่วมประเทศเราต้องอยู่ร่วมกบัประชาคมอาเซยีน	สถานศกึษา 

มีการให ้ความรู ้นักเรียนเกี่ยวกับภาษา	 วัฒนธรรม	 

การค้าขายการด�าเนินธุรกิจ	 เขาเดินหน้าไปก่อน	 และ 

ไปไกลกว่าภาคเอกชน	 หากภาคเอกชนให้ความสะดวก 

ในการด�าเนินการก็เดินหน้าไปไกล

		 	 	 ๔.	จากสือ่มวลชนต่างๆ	จากสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	ได้เข้ามส่ีวนร่วม	เช่น	การร่วมเดนิทางไป

เพื่อท�าความรู้จักกับผู้น�าประเทศเมียนมาร์	เป็นต้น	

		 	 	 ๕.	ได้รับทราบการด�าเนินงานโครงการต่างๆ	

ตามกรอบประชาคมอาเซยีน	ปี	๒๕๕๘	ของจงัหวดั	อ�าเภอ	

ท้องถิน่	จากช่องทางการประชุมร่วมกบัทางราชการเป็นหลกั 

ในส่วนของกรมวทิยปุระชาสมัพันธ์กจ็ะได้รบัฟังเนือ้หาข่าวสาร 

ฯลฯ	ที่ซ�้าไปซ�้ามาจากสคริปต์ของทางราชการ	 ย�้าแล้วย�้า

อีกว่า	 ประชาชนขาดความรู้เข้าใจภาษาอังกฤษจะล�าบาก

เมื่อเข้าสู่	AEC	–	๒๐๑๕	เป็นวาทกรรมตามแนวคิดรุ่นเก่า

ที่กล่าวหาตามๆกันไปว่าประชาชน	“โง่-จน-เจ็บ”	ซึ่งไม่ได้

กับสังคมปัจจุบัน

	 	 	 ๖.	มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมประจ�าเดือนกับ

หัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการถึงแผนงานการด�าเนินงาน

ของจังหวัดเพราะโอกาสได้ร่วมการตรวจติดตามการ 

ด�าเนินงานของจังหวัดร่วมกับผู้ตรวจบางคณะ

		 	 	 ในส่วนของจังหวัดทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุม

นโยบายและสร้างองค์ความรู ้ ให ้กับหลายภาคส่วน 

มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจต่อ

ภาคประชาชนทุกภาคส่วนแต่คงยังไม่ทั่วถึงเพราะปัญหา

หลากหลายในส ่วนการวางระบบไม ่ค ่อยต ่อเนื่อง	 

หากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบไม่ชดัเจน	แผนบรูณาการท�างาน 

ไม่สอดคล้องคงต้องเร่งรัดหน่วยงานของจังหวัดท�างาน

อย่างจริงจังต่อไป

	 	 	 ๗.	ทราบแผนการด�าเนินงานตามโครงการ

ต่างๆ	ตามกรอบประชาคมอาเซียนของจังหวัดเป็นอย่างดี	

และได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกรอบการเข้าแบบงาน

ต่างๆ	 ซึ่งจังหวัดกระบี่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง 

การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี

	 	 	 ๘.	การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 

ได้รับข่าวจากอินเตอร์เน็ต	 แผ่นผับ	 กรมประชาสัมพันธ์

จงัหวดั	และจากการเข้าประชมุในจงัหวดั	หากคดิภาพรวม

ประชาชนเมื่อที่จริงได้รับความรู้ด้านอาเซียนน้อยมาก 

ไม่ทั่วถึงมีปัจจัยหลายอย่าง	 การให้ความรู้ชาวบ้านจึงไม่

ค่อยมีความส�าคัญเรื่องนี้มากนัก

		 	 	 ๙.	จากเอกสารประชาสมัพนัธ์และการเข้าร่วม

ประชุมกับส่วนราชการในการประชุมประจ�าเดือนและ 
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มส่ีวนช่วยในการตดิตามงานตามแผนโครงการของจังหวดั

และอ�าเภอ

		 	 	 ๑๐.	จากการเข้าร่วมประชมุกบัภาครฐัและการ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่น	

ในด้านข้องเศรษฐกิจ	 ซึ่งรวมทั้งการส่งเสริมและแก้ไข

ปัญหาต่างๆของผูป้ะกอบการเพือ่ให้เกดิการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชน	และเป็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดด้วย

	 	 	 ๑๑.	การด�าเนินงานโครงการต่างๆ	ตามกรอบ

ประชาคมอาเซยีนปี	๒๕๕๘	ของจงัหวดั	และมส่ีวนร่วมเข้า

ประชุมอบรมทีท่างส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัดส�านักงานแรงงานจังหวัด

	 	 	 ๑๒.	ในฐานะเป็นผู้ช่วยงานด้านสังคมระดับ

หมูบ้่าน,	ต�าบล,	อ�าเภอ,	จงัหวดัได้รบัทราบการด�าเนนิงาน

ของโครงการต่างๆ	ตามกรอบประชาคมอาเซยีนของจงัหวดั	 

ได้มส่ีวนร่วม	เข้าประชมุ	อบรม	หลายๆ	หน่วยงานโดยเฉพาะ

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จังหวัด

และส�านักงานแรงงานจังหวัด

	 	 	 ๑๓.	การด�าเนนิงานโครงการต่างๆ	ของจังหวดั

จากเอกสารได้รบัจากการประชมุในฐานะท่ีปรกึษาตรวจราชการ 

และจากการค้นคว้าเพราะความสนใจเป็นส่วนตัวจาก 

ส่ือออนไลน์	หน่วยงานรฐั	การเข้าร่วมประชมุสมัมนาในฐานะ

วิทยากรในพื้นที่	รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลในจังหวัด

	 	 	 ๑๔.	การด�าเนนิงานโครงการต่างๆ	ของจังหวดั

จากเอกสารได้รับจากการประชุมในฐานะที่ปรึกษาตรวจ

ราชการ	และจากการค้นคว้าเพราะความสนใจเป็นส่วนตัว

จากสื่อออนไลน์	หน่วยงานรัฐ	การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ในฐานะวทิยากรในพ้ืนที	่รวมทัง้การสมัภาษณ์บคุคลในจงัหวดั

   ๑๕.	จากการ่วมประชมุ	แต่ยงัมีข้อจ�ากดัสูง	เพราะ

ส่วนราชการยังขาดความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

กิจกรรมเชิงประชาสมัพนัธ์การสร้างความตระหนกัต่อความ

ได้เปรยีบเสยีเปรยีบของเรา	ต่อการเปลีย่นแปลงของประชาคม

อาเซยีนยงัน้อยในฐานะทีป่รกึษาผูต้รวจแทบไม่ได้มส่ีวนร่วม

ในโครงการเพราะมีน้อยมาก

	 	 	 ๑๖.	ทวี,ีภาครัฐ,วทิย	ุได้เข้าร่วมอบรมการเข้าสู่

อาเซียน

		 	 	 ๑๗.	สือ่มวลชน/สือ่อนิเตอร์เนต็	โครงการส่วนใหญ่

เกนิไปทีก่ารพฒันาโลจสิติกส์และการวางระบบเพือ่รองรบั

ประชาคมอาเซียนประชาชนซึ่งเข้าร่วมน้อยมาก

  	 	 ๑๘.	ขณะนีท้างจงัหวดั	น�านโยบายจากส่วนกลาง

เช่นการให้ความรู ้เร่ืองภาษาแก่ประชาชนการสร้าง

จิตส�านึกด้านการท�างานร่วมกับชาวต่างประเทศในกลุ่ม

อาเซียนด้วยกัน

  	 ๑๙.	ได้ทราบจากหลายช่องทาง	 เช่น	 วิทยุ, 

รายการโทรทัศน์,หนังสือพิมพ์ที่มากที่สุดจากการสนทนา

กบักลุม่พลงัต่างๆ	ของประชาชนและได้เข้าร่วมแนะน�ากับ

สมาชิกบางท่าน

		 	 	 ๒๐.	จากการร่วมสมัมนาอบรม	และได้เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว	

		 	 	 ๒๑.	ได้รับทราบจากการเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจ

ราชการ	 การมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เปิดโอกาสให ้

ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม	การประชาสัมพันธ์สือ่สาร

ทางสื่อต่างๆ	ที่ทางราชการน�าเสนอ

	 	 	 	 	 	 ๑) การเข้าร่วมโครงการเตรยีมความพร้อม

ตามกรอบประชาคมอาเซียนของระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 

ท้องถิ่น	เป็นเพียงส่วนน้อย

	 	 	 	 	 	 ๒)	จากการรวมตัวกันของภาคประชาชน

จงัหวดัมกีารขบัเคลือ่นเชงิประเดน็หลายๆ	ประเดน็ท�าให้มี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทาง	 ลงมือปฏิบัติ	 เศรษฐกิจ	 

เมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชาวบ้านทั่วไป 

ยังมีน้อย

    	 	 ๓)	การกระตุ ้นรณรงค์การก้าวเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียน	ชาวบ้านยังไม่รับรู้เพียงพอ

		 	 	 ๒๒.	ส�านักงานจังหวัด	 หอการค้าจังหวัด	 ม ี

ส่วนร่วมกบัโครงการต่างๆ	ในฐานะทีป่รกึษาหอการค้าจังหวัด

โดยหอการค้าจังหวัดท�าเสนอในที่ประชุม	ก.ร.อ	จังหวัด
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		 	 	 ๒๓.	บางเรื่องด�าเนินงานค่อนข้างช ้าและ 

ไม่ต่อเนือ่งในระดบัจงัหวดั	เช่น	การเสรมิสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้าและบริการ	การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์

 ๓. มาตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน ความ

พร้อมเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการ

ดำาเนินการเพื่อให้เกิดความสำาเร็จ

	 	 	 ๑.	มาตรการส่งเสรมิก�าลงัชายแดนเขตจงัหวดั

ราชบุรียังขาดปัญหาอุปสรรคในการเปิดจุดผ่อนปรน 

การค้าชายแดนไทย	สหภาพพม่าและประเทศเพื่อบ้าน

	 	 	 ๒.	ควรจดัอบรมให้ความรูแ้ก่ชาวจงัหวดัราชบรุี

ให้มากทีส่ดุอบรมอย่างต่อเนือ่ง	และควรไปศึกษาทางการค้า

การลงทนุในประเทศอาเซยีน	๑๐	ประเทศ	 เพราะยังขาด

ความพร้อมอยู่มาก

	 	 	 ๓.		ด้านการลงทุนมองท่ีก้าวหน้าเพราะมมุมอง

ของจงัหวดัทีก่ล่าวรูส้กึว่า	เขาควรท�าความเข้าใจ	ส่วนราชการ

ไม่ได้มองตรงนี้เพราะคิดว่ายังห่างไกลเกินไปและไม่ม ี

แผนส�ารองการติดต ่อและไม่มีนโยบายติดตามและ 

ค้านอย่างจริงจังทั้งที่ควรมีความพร้อมอยู่ในตัวเอง

	 	 	 ๔.	ความพร้อมของจังหวัดชุมพรในมาตรการ

ส่งเสรมิการค้า	การลงทนุ	อยูใ่นระดบัปกตค่ิอนข้างต�า่กว่า

เมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค

	 	 	 ๕.	จังหวัดชุมพรยังมีเรื่องเฉพาะกิจที่เป็น

ลกัษณะพเิศษ	พร้อมรบัมอืการหลัง่ไหลเข้ามากระแสทนุใหญ่

จากประเทศจีน	เข้ามาตัง้	“ล้ง”	จดัระบบการซือ้ผลไม้ล่วงหน้า

ได้แก่	 ทุเรียน	 มังคุด	 ลองกอง	 ฯลฯ	 ครอบง�าวงจรธุรกิจ 

ได้อย่างเบ็ดเสร็จ	

	 	 	 ๖.	จากการท่ีได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้า

ส่วนฯ	ได้รบัทราบว่าข้อมลูด้านแหล่งผลติสนิค้าเกษตรของ

จังหวัดยังไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรเพราะแต่ละหน่วยงาน 

มีข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานเอง	 เรื่องนี้หน่วยงานรัฐ 

ต้องปรับปรุง	 ส่วนภาคประชาชนถ้าจะเข้าไปมีส่วนร่วม 

ก็น่าจะรบัในบาทของการรมการ	การตดิตามและให้ค�าแนะน�า

	 	 	 ๗.	ในส่วนของจังหวัดเรื่องการส่งเสริมการค้า

หรอืการลงทนุส่วนใหญ่เป็นการค้าขายชายแดนขนาดย่อม

ซึ่งมีด่านชายแดนสากลแต่เนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกล

ระบบขนส่งที่ค่อนข้างยากล�าบากจึงท�าให้การค้าได้ลงทุน

จากต่างประเทศเข้ามาจังหวัดส่วนมากจะเป็นการค้าขาย

สนิค้าอปุโภคบรโิภคของฝ่ังไทยไปฝ่ังลาวมากกว่า	สิง่ทีค่วร

พัฒนาคอื	ความสะดวกต่อการให้บริการของด่านชายแดน

ของทั้งสองประเทศ	 ควรมีมาตรฐานของสากลมากกว่า 

ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

	 	 	 ๘.	จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยว

ที่มีภาคเกษตรส�าคัญคือ	 ปาล์มกับยางพารา	 การเตรียม

ความพร้อมของจังหวัดกระบี่จะเป็นในประเด็นนี้	ของการ

ท่องเที่ยวเรามีโครงการส่งเสริมและเชื่อมการท่องเที่ยว

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนมีการลงนาม	 MOU	 เพื่อ 

เชื่อมโยงการท่องเท่ียวรวมถึงการท�าประชาสัมพันธ์	 แต่ที่

เราเป็นห่วงคือภาคเกษตรซ่ึงแนวนโยบายหลักจะมาจาก

ส่วนกลาง	ซึ่งจังหวัดท�าอะไรไม่ได้มากนัก

	 	 	 ๙.	จังหวัดกระบี่ไม่ได้อยู ่ในด้านการขนส่ง 

และระบบโลจิสติกส์	 หรือแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในส่วนภูมิภาคหรือเขตเศรษฐกิจใดๆ	 เพียงแต่ไม่เข้มงวด

เรือ่ง	มาตรการรกัษาความปลอดภยั	การพฒันาการสือ่สาร

จึงต้องพัฒนาโดยตลอด

	 	 	 ๑๐.	ให้มกีารส�ารวจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อาเซียนของหน่วยงาน	และเตรียมรับมือกันไว้มากน้อยแต่

ยังมีบางหน่วยงานยังไม่ทราบเลยว่าจะจัดการของตัวเอง

ไปในทิศทางใดยังไม่มีการการรับมืออาเซียนได้แต่อบรม	 

เรยีนภาษา	แต่สถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้เราพร้อมกนัแล้วหรอืไม่

เหตุการณ์ยงัไม่เกดิจึงค่อยแก้ค่อยไป	เรียนตอนอาเซยีนเปิด	

บางหน่วยงานมคีวามพร้อม	แต่บางอ�าเภอหรอืบางหมูบ้่าน

ที่ห่างไกล	ยังไม่มีความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

	 	 	 ๑๑.	 มคีวามพร้อมในระดบัปานกลางเนือ่งจาก

บริเวณด่านชายแดนมีพื้นที่ดินแดน	สินค้าผ่านแดนไปลาว

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น	 ในจังหวัดไม่มีแหล่งผลิตโดยตรง

เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
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	 	 	 ๑๒.	 พัฒนาการด้านชายแดนมีการพัฒนา

อย่างต่อเนือ่งให้เหมาะสมกบัภาพของการด�าเนนิธรุกจิและ

ธุรกรรมต่างๆ	ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงและรวมทั้งการแก้ไข	

มกีารพฒันามาจากการร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน	และ

ตรงกับความต้องการมากที่สุด

	 	 	 ๑๓.	 มาตรการส่งเสริมการค้า	 การลงทุน	 

การคมนาคมขนส่ง	 มาตรการการดูแลความปลอดภัย 

ในการธุรกรรมต่างๆ	มีความสะดวกด้านคมนาคม	ทางบก	

และทางน�า้	แต่ส่วนภาคประชาชนไม่ค่อยมส่ีวนร่วมมากนกั 

เพราะภาครัฐเองไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับภาคประชาชน	

และไม่ค่อยมีการประสานงานขอความร่วมมือ

	 	 	 ๑๔.	 มาตรการส่งเสริมการค้า	 การลงทุน	 

การคมนาคมขนส่ง	 มาตรการการดูแลความปลอดภัย 

ในการท�าธรุกรรมต่างๆ	ไม่มัน่ใจประชาชน	มส่ีวนร่วมน้อยมาก 

เพราะภาครฐัไม่ค่อยให้ความส�าคญักบัภาคประชาชน	และ

ไม่มีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ

	 	 	 ๑๕.	 เนือ่งจากมกีจิกรรมด้านของการรบัมอืกบั

อาเซียนมีน้อยและขาดการประชาสัมพันธ์	 การรับรู  ้

และการตั้งของประชาชนต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยังน้อยอยู่มาก	 โอกาสการแข่งขันเรามีโอกาสตามท้ายๆ

เพื่อนบ้านจะสูงขึ้นมากเพราะติดชายแดน

	 	 	 ๑๖.	 มากเพราะติดชายแดน	 มีความโปร่งใส	

และเป็นการอบรมพร้อมกบัการด�าเนินงานให้เกดิผลส�าเรจ็

	 	 	 ๑๗.	มคีวามพร้อมในระดบัปานกลาง	ควรส่งเสริม

การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของหน่วยงานรัฐ	โดยเฉพาะ

เรื่องของระบบสารสนเทศ

	 	 	 ๑๘.	มาตรการส่งเสริมการ	การลงทนุ	การพฒันา 

การชายแดน	จงัหวดัจนัทบรุมีคีวามพร้อมการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนมากพอควร

	 	 	 ๑๙.	 ในภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

น่าจะมคีวามพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนมากกว่า	๘๐	%	

ส่วนภาคประชาชนบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจด้าน	 ICT	

น้อยเกินไป	 อย่างไรก็ตามในภาพรวมจากภาคส่วน	 ขอให้

ร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังก็จะด�าเนินการให้เกิด

ความส�าเร็จได้

	 	 	 ๒๐.	 ความพร้อมของจังหวัดมหาสารคาม 

ด้านมาตรการส่งเสริมการค้าการงทุน	เหน็ว่าจังหวดัยงัไม่มี

ความพร้อมเพียงพอ	 ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกด้านการ

ขนส่งยังขยายไม่ครบถ้วนเพียงพอ	 โดยเฉพาะเส้นทาง

คมนาคมบางแห่งยังไม่ขยายเพื่อการเชื่อมต่อกับจังหวัด 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

	 	 	 ๒๑.	 การดูแลรักษาความปลอดภัยในการท�า

ธุรกรรม	ควรมีการปรับปรุงบูรณาการใช้กฎหมายระหว่าง

ประเทศ	 และควรปรับปรุงกฎหมายไทยเพื่อการรองรับ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเพียงพอ

	 	 	 ๒๒.	 ระบบการส่ือสารเทคโนโลยีสมัยใหม่	 

เป็นระบบสากลทีอ่�านวยความสะดวกรวดเรว็อย่างมากควร

ก�าหนดแนวทางให้มีการเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้องและ

เป็นธรรม

	 	 	 ๒๓.	 ภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนมส่ีวนร่วม

ด�าเนินการให้เกิดความส�าเร็จดังนี้

	 	 	 	 	 		 ๑)		ใช้ศูนย์กลางเชื่อมโยง	 AEC	 ของ

จังหวัดขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่	AEC

	 	 	 	 	 		 ๒)		กลไกหลกัจะต้องเปิดโอกาสการมส่ีวน

ร่วมของรัฐเอกชน	และประชาชน

	 	 	 	 	 		 ๓)		ระบบการเข้าสู่	AEC	จะต้องมีเจ้าภาพ

รับผิดชอบในระดับจังหวัดด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	

เอกชน	และประชาชน

	 	 	 	 	 		 ๔)		เผยแพร่การขับเคลื่อนสู่	 AEC	 อย่าง

กว้างขวางและหลากหลาย

	 	 	 	 	 		 ๕)	 มีคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะ

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 		 ๖)		จดัแสดงผลการด�าเนนิงานขบัเคลือ่น	

AEC	เป็นประจ�าเดือนละครั้งก่อนเข้าปี	๕๙

	 	 	 ๒๔.	 การประชาสัมพันธ์ยังน้อย	 ควรกระจาย

ไปยัง	อปท.	และผู้น�าชุมชนในแต่ละท้องที่

	 	 	 ๒๕.		 โดยภาพรวมมคีวามพร้อมมอีปุสรรคอยูบ้่าง

คอื	ระบบโครงสร้างพืน้งาน	เช่น	การคมนาคม	ถนน	๔	เลน

ท่ียงัไม่แล้วเสร็จเป็นอปุสรรคต่อการเดินทางและการขนส่ง	

ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนเกิดความลังเล
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	 	 	 ๒๖.		 มาตรการส่งเสรมิการค้าการลงทนุ	จงัหวดั

มีความพร้อมเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ภาคเอกชนและประชาชนมีความพร้อมส่วนมากจะเห็น 

ได้จากการตืน่ตวัของประชาชนและเอกชนในการท�าธรุกจิ

ต่างๆ	จังหวัดมีความเตบิโตทางด้านธรุกจิการค้าการลงทนุ

อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หน่วยงานของรัฐ	 ภาคเอกชนได้ท�า	 MOU	 

ด้านการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อบ้าน	 เช่น	 ไทย	 –	 ลาว	 

ไทย	–	เวียดนาม	เป็นต้น

	 	 	 หน่วยงานภาครฐัควรเร่งด�าเนนิการระบบ	ICT	

เพื่อพัฒนาระบบให้เป็นหลักสากล	 เพื่อได้ข้อมูลท่ีรวดเร็ว

และทันสมัยตลอดเวลา	พัฒนาระบบ	ICT	ในด้านธุรกรรม

ต่างๆ	เพื่อให้ส�าเร็จ

 ๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของจังหวัด 

อำาเภอ ท้องถิ่น ชุมชน (งานงบประมาณบุคลากรภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ) เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฯ

		 	 	 ๑.	ภาคประชาชนและเอกชนมคีวามพร้อมขอ

ให้ภาครัฐอ�านวยความสะดวก	ภาคเอกชนและประชาชน

ไม่ต้องมีงบประมาณก็ขับเคลื่อนได้แต่ท�าได้ตามศักยภาพ

ที่มีอยู่แต่ก็ไปไกลกว่ารัฐบาล

	 	 	 ๒.	ปัญหาจากการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ	และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ส่งผลกระทบต่อมาตรการ

ตรวจสอบสินค้า	 และท�าให้สินค้ามีความล่าช้าและ 

มีผลกระทบต่อการลักลอบขนสินค้า

	 	 	 ๓.	ท�าความเข ้าใจกับหน ่วยงานภาครัฐ	 

ในจังหวัดให้เข้าใจ	จะได้ไปในแนวทางเดียวกัน	ภาครัฐใน

จังหวัดพร้อม	 แต่ขาดการน�าไปสู่เป้าหมาย	 จุดอ่อนคือไม่

เข้าใจ	จุดแข็งคือมีความพร้อมอยู่แล้วในทุกด้าน

	 	 	 ๔.	หัวใจส�าคัญของการรับมือกับกระแสความ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่	AEC	–	๒๐๑๕	คือ	“ชุมชน/ท้องถิ่น

จัดการตนเอง”	วันนี้กิจกรรมของจังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น	

ชมุชนโรงเรยีน	ฯลฯ	ฉาบฉวยเอาแต่งาน	Event	ชกั-ธง-เปิด

ป้าย-ถ่ายรูป	เน้น	for	show	จนเกินไป	ไม่สามารถเข้าถึง

สาระที่แท้จริงขอความเปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบ 

ต่อชวีติ	ความเป็นอยู	่การท�ามาหากนิ	การถอืครองทรพัย์สนิ

ของประชาชน	ฯลฯ

	 	 	 ๕.	พัฒนากลไกที่มีอยู ่เดิม	 เช่น	 หอการค้า 

สภาอตุสาหกรรม	สภาเกษตร	ฯลฯ	หรอือาจจะต้องจัดให้มี

การผลิตใหม่ๆ	เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเฉพาะ

	 	 	 ๖.	การท�างานบรูณาการในระดบัจงัหวดั	ควรมี

ความชัดเจนการรวมศูนย์การท�างาน	 ควรจัดท�าโครงการ	

หรือวางระบบเพื่อท�าความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจ 

เข้าถึง	 ควรชัดเจนมากกว่านี้	 ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐยังไม่มี

ความชดัเจนต่างคนต่างเดนิทศิทางไม่ชดัเจน	ทัง้การตดิต่อ

ของประชาชนทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ	ตลอดจนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 ๗.	ปัญหาระดบัประเทศอนัน่าจะมปัีญหาแบบ

เดียวกนั	แต่ภาคส่วนต่างๆ	ของกระบีค่่อนข้างจะท�างานเป็น

เนือ้เดยีวกบัเพือ่ลดจดุอ่อนดงักล่าว	ปัญหางบประมาณกับ

ส่วนกลางไม่มนีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งจงัหวดัจดัการตนเอง	

กระบี่เป็นจังหวัดต้นๆ	ที่มีความพร้อม

	 	 	 ๘.	การพัฒนาในด้านพัฒนาศักยภาพต้อง

พัฒนาบุคลากรเป็นส�าคัญ

	 	 	 ๙.	จุดอ่อนของภาคประชาชนยังไม่ทราบการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่มากเท่าที่ควร

	 	 	 ๑๐.	จุดอ ่อนของภาคประชาชนยังเข ้าใจ 

น ้อยมาก	 ส�าหรับภูมิภาคที่ห ่างไกลเนื่องจากการ 

ท�ามาหากินและความเป็นอยู ่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการ

สนับสนุนภาครัฐ

	 	 	 ๑๑.	ด้านภาษา	ได้ทราบว่ามกีารเปิดสอนภาษา

ทุกอ�าเภอ	หรือจุดที่ส�าคัญของการค้าหรือประกาศ

	 	 	 ๑๒.	ควรจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นในจังหวัด	

จัดหาแหล่งเงินทนุส่งเสริมการตลาดในเชงิรุก	ปรับปรงุด่าน

ชายแดนให้มคีวามสะดวกสบายในการคมนาคม	การขนส่ง

ก่อสร้างสะพานแห่งที่	๒	ขึ้นในจังหวัด

	 	 	 ๑๓.	ให้ความรูก้บัเกษตรกรอย่างจรงิจงัโดยเฉพาะ

คนรุน่ใหม่ในท้องถิน่ให้กลบัมาพฒันาเพือ่ให้เกดิความเจรญิ

โดยภาครฐัต้องใช้งบประมาณในการส่งเสรมิเดก็รุน่ใหม่เหล่านี้
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  	 ๑๔.	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด	อ�าเภอ	ท้องถิ่น	ชุมชน	(งานงบประมาณ	บุคลากร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน	และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ฯลฯ)	
	 	 	 ๑๕.	รัฐบาลพัฒนาและส ่งเสริมศักยภาพ	 
โดยเฉพาะบคุลากรภาคประชาชนโดยให้ประชาชน	ในท้องถิน่ 
ชุมชน	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจของประชาชนซึ่งถือได้ว่า
เป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซยีน	เพราะความรู	้ความเข้าใจ	ความสนใจ	ความตืน่ตวั 
การตระหนกัของประชาชนให้เห็นความส�าคญัของอาเซยีน
กบัประเทศไทย	ตลอดจนผลประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะได้รบั
	 	 	 ๑๖.	จงัหวดัอบุลราชธานมีศีกัยภาพ	เพือ่รองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายเรื่องดังต่อไปนี้
	 		 	 	 	 		๑)	การเป็น	 Hub	 จุดกระจายสินค้าของ
อีสาน	โดยการพฒันาด้านช่องเมก็ซึง่เป็นด่านสากลให้กลาย
เป็นจดุพกัแวะกระจายสนิค้าสูม่กุดาหาร	ศรสีะเกษ	สรุนิทร์	
และประเทศกัมพูชา
	 	 	 	 	 		๒)	เป ็ นศู นย ์ สุ ขภาพของอิ น โด จีน	 
โดยพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์ประสงค์	 เพ่ือให้
บริการแก่ประชาชนในอินโดจีน
	 	 	 	 	 		๓)	 เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย	์ 
โดยยกระดบัวทิยาลยัอบุลราชธานใีห้เป็นมหาวทิยาลยันานาชาต	ิ
ด้านวิศวกรรม	เกษตร	วิทยาศาสตร์	และการแพทย์	และ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เป็นวิทยาลัย
นานาชาติด้านศึกษาศาสตร์
	 	 	 	 	 		๔)	เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ของอินโดจีน 
	 	 	 ๑๗.	ควรมีหน่วยงานเฉพาะของจังหวัดในการ
ประสานบรูณาการเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพเพือ่การ
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนตามกรอบแนวอาเซยีน	ขึน้มาโดยเฉพาะ
	 	 	 ๑๘.	รัฐ	 เอกชน	 ประชาชน	 ต้องร่วมมือกัน
ทั้งหมด	เพื่อรับรู้	และแก้ปัญหาไปด้วยกัน
	 	 	 ๑๙.	ขั้นแรกประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชน 
ส่วนราชการมีความเข้าใจผลประโยชน์อย่างชัดเจนและ	 
ให้ประชาชนสามารถสื่อสารกับประชาชนในกลุ่มอาเซียน 
ได้เป็นส�าคัญ

	 	 	 ๒๐.		ความโดดเด่นของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ปัจจุบันเป็นที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยว	 ซึ่งต้องปรับปรุงระบบ 
เสียใหม่โดยจอดรถไว้แล้วจะน�าเที่ยวทางเรือหรือทางบกก ็
ตามไกด์	 ต้องเป็นคนไทยซ่ึงผ่านอบรมจากทางราชการ 
หรือหน่วยงานของไทยใดๆ	 ตามมาตรฐาน	 การเดินทาง 
โดยรถจักรยานหรือพาหนะส่วนบุคคลต้องมีการจ�ากัด 
พื้นที่การท่องเที่ยว	 การแสดงต่างๆ	 ต้องมีการบรรยาย 
เป็นภาษาต่างประเทศ	เพื่อให้ต่างชาติเข้าชมได้รู้เรื่อง
	 	 	 ๒๑.	ให้ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นหลัก
	 	 	 ๒๒.	ก า รส ่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาศั กยภาพ	 
ควรด�าเนินการดังนี้
	 	 	 	 	 		๑)	ควรบรูณาการแผนยทุธศาสตร์	ร่วมกบั
ทุกภาคส่วน
	 	 	 	 	 		๒)	สร้างเคร่ืองมอือืน่ๆ	เป็นองค์ประกอบ
ที่หลากหลาย
	 	 	 	 	 		๓)	วเิคราะห์ปัจจัยท่ีจ�าเป็นเพ่ือการพฒันา
ศักยภาพ
	 	 	 	 	 		๔)	มกีลไกลการขบัเคลือ่นทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทุกคนมีส่วนร่วม
	 	 	 	 	 		๕)	ท�าองค์ความรู้ที่ใช้ในการด�าเนินงาน
ถ่ายทอด
	 	 	 	 	 		๖)	การกระจายอ�านาจสู่	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	เอกชน	ประชาชน
     		๗)	สร ้างความเข ้มแข็งของกลไกการ 
ตรวจสอบ
	 	 	 	 	 		๘)	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่
	 	 	 	 	 		๙)	 เสริมสร้างธรรมภิบาลในการแข่งขัน
ของประเทศ	การแข่งขันระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
	 	 	 	 	 		๑๐)	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ/การแข่งขันจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
	 	 	 	 	 		๑๑)	พฒันาความเข้มแขง็ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
	 	 	 ๒๓.	ต้องให้ความรู้	 และงบประมาณ	ลงมาให้
ภาครัฐอย่างจริงจังเพื่อประสานและชี้แจงให้ภาคเอกชน

เคลื่อนไหวตามไปด้วยกัน
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  	 ๒๔.	ปัญหาระบบการสื่อสาร	ผู้น�าชุมชนบางที่
ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย	 ควรท่ีจะมีผู้น�าท�างานของชุมชนไป
อบรมให้ความรู้เบื้องต้น
	 	 	 ๒๕.	การน�าวตัถุดบิ	เช่น	ยางพาราน�ามาแปรรปู
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ผลิตเป็นสินค้า
	 	 	 ๒๖.	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	 จังหวัด
จะต้องพัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียนของจังหวัด	 
ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดจะต้องมีข้อมูลแผนงาน	 ผลการ
ด�าเนินงานตามกรอบประชาคมอาเซียนตามจุดเน้นต่างๆ
ของปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบด้วย	๓	หลัก	แต่ละหน่วยงาน
จะต้องมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต	 เข้าศูนย์
ประมวลประเมินผลของจังหวัด
	 	 	 ๒๗.	 ควรด�าเนินการพัฒนาบุคลากร	 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจังหวัดและอ�าเภอรวมทั้ง 
ท้องถิ่นเพื่อด�าเนินเครือข่ายสารสนเทศการเข้าสู ่การเป็น
ประชาคมอาเซียน
 ๕. หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มกองทุนที่มี
การบรหิารจดัการโดยชมุชนเอง (การแปรรปูการจำาหน่าย
การตลาด)
	 	 ๑. แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน	 มีความโดดเด่นของ
สินค้าแตกต่างกัน	เช่น
		 	 	 	 -		จังหวัดราชบุรีสินค้าด้านเกษตรกรรม	 
ซึ่งมีการส่งไปต่างประเทศทุกวัน	โดยเฉพาะตลาดศรีเมือง	
นอกนั้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อม
	 	 	 	 -	จงัหวดัชมุพรหนไีม่พ้นผลผลติทางด้านเกษตร 
อาหารผลไม้	 และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล	 ไม่ใช่ปัญหา 
ในการชกัชวนให้นานาประเทศเข้ามาค้าขาย/ลงทนุในจงัหวดั 
โดยเฉพาะตลาดผลไมทุ้เรยีนทีว่ันนี้มี	“ล้ง”	สัญชาติจีนแห่
กนัเข้ามาเปิด	ปัญหาอยู่ทีจั่งหวัดจะจัดการตนเองให้สามารถ
รักษาสมดุลของการค้า/การลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อคน
ส่วนใหญ่	เติบโตได้อย่างมั่นคง	ยั่งยืน	ได้หรือไม่
	 	 	 	 -		จงัหวดักระบ่ีเป็นทีรู่จ้กัด้านการท่องเทีย่ว
ระดบัโลกและมสีถานภาพในการพัฒนาอกีมากมายทัง้ทางบก
และทางทะเลอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์ม 
มากที่สุดในประเทศหากได้รับการสนับสนุนด้าน	R	and	D 
จากภาครัฐอย่างเต็มที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก

		 	 	 	 -		จังหวัดมหาสารคาม	ประกอบด้วย	  
	 	 	 	 			๑)		 การทอผ้าไหม	 ๒)	 การเลี้ยงโคเนื้อ	 
๓)	 อ้อยและน�้าตาล	๔)	 เสื่อกฎ	 และสินค้า	OTOP	อื่นๆ 
๕)	 ข้าวหอมมะลิ/ข้าวหอมเตย	 ๖)	 การเลี้ยงปลาและ 
เพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการจ�าหน่วย	 ๗)	 แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด	ที่น่าสนใจ
 	 ๒.	จุดอ่อนท่ีส�าคัญ	 คือการปิดบังซ่อนเร้น	 
ชงิด	ีชงิเด่นไม่ร่วมมอืกนัพฒันาศกัยภาพ	หากร่วมมอืช่วยกนั
แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น	 จุดอ่อนก็จะถูกลบล้างไป	 
กลายเป็นจุดแข็ง
	 	 ๓.	 เป็นสมาชกิภาคเีครอืข่าย	๓	ประเทศ	๙	จงัหวดั 
ประกอบด้วย	ไทย	สกลนคร	นครพนม	บึงกาฬ	หนองคาย	
ลาว	 แขวงค�าม้วน	 แขวงบอลิค�าไชย	 เวียดนาม	 ฮาติงห์ 
กว้างพิ่ง	เหระอานห์
 ๖. สร้างเครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซยีนและนอกภมูภิาค
 	 	 ๑)	ภาคเอกชนเขามีการติดต่อกันตลอดเวลา	
เราควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะดวก	 สร้างเครือข่าย
ภาครัฐ	 ในภาคประชาชนและเอกชนจะเดินหน้าไปได้ 
ตลอดเวลา	ภาคราชการยังมีปัญหามาก
 	 	 ๒)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม
สร้างเครือข่ายการผลิตของชุมชน	 และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
		 	 ๓)	จังหวัดราชบุรี	 พากลุ ่ม	 OTOP	 ไปมะริด	 
๑	 คร้ัง	 แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดผลอะไรตามมามากนักเพราะ
ศักยภาพในการออกต่างประเทศไม่มี	เงินทุนไม่มี
		 	 ๔)	ในประเทศเพ่ือนบ้านและสร้างเครือข่าย 
ในบางส่วนแล้วเพียงแต่ต้องต่อเนื่องเพราะธุรกิจมาใช้ไป
ครัง้เดยีวแล้วเสรจ็	มกีารเชือ่มต่อหลายด้านโดยเฉพาะเรือ่ง
ผกัและผลไม้	เรามตีลาดขนาดใหญ่และมกีารส่งไปทีม่าเลเซยี
		 	 ๕)	มีความพยายามสร้างเครือข่ายเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดในประเทศไทย
อาเซียนและนอกภมูภิาคอยูใ่นระดับปกติ	ไม่มากหรอืน้อย
ไปกว่าจังหวัดข้างเคียงไม่ใช้ศูนย์กลางของภูมิภาคผลงาน 
ที่เป็นรูปธรรมรับรู ้ได้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางด้าน 
การท่องเที่ยวซึ่งมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ	 คือ	 ททท.	
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(ส�านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย)	 สาขาชุมพร	 
ได้แก่	 เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพที่เขาดินสอ	 การวิ่งแหวก 
ทะเลที่เกาะพิทักษ์	 การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 
ที่	อ.หลังสวน	ฯลฯ
		 	 ส่วนงานใหญ่ระดบัจงัหวดั	คอื	งานเปิดโลกทะเล
ชมุพร	ในอดตีต้องประสบกับปัญหาความไม่ลงตัวของสถานท่ี
จัดงาน	 จนในท่ีสุดช่วง	 ๒-๓	 ปี	 ผ่านมาเปลี่ยนไปจัดงานที ่
ต.ปากน�า้ชุมพร	อ.เมอืง	ในเชงิปรมิาณมชีาวต่างชาติเข้าร่วม
ค่อนข้างหนาตาคล้ายๆ	 ว่าประสบความส�าเร็จ	 แต่ในเชิง
คุณภาพส่วนมากคือชาวพม่าที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท�างาน 
ภาคประมงในพื้น
	 ในจงัหวดัทกุปีมกีารสร้างเครอืข่ายการประชาสมัพนัธ์
อย่างกว้างขวาง	เช่น	เว็บไซต์	สิ่งพิมพ์	สื่อวิทยุ	ฯลฯ
	 	 ๖)	ในระดับภูมิภาคคงเป็นนโยบายท่ีต้องวาง
ระบบโครงข่ายเชือ่มโยงระหว่างการค้าการลงทนุของนกัธรุกจิ
มายาวนานพอสมควรด้วยรูปแบบการสร้างเครือข่ายผ่าน
การท่องเที่ยวเป็นหลักที่ค่อนข้างชัดเจน	 ในระดับอาเซียน
ก็ได้เปรียบคือการค้าชายแดนหรอืการลงทนุด้วยธรุกจิการ
ท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืโดยผ่านระบบประสานประโยชน์ระหว่าง
รัฐและเอกชนมานานพอสมควร
	 	 ๗)	การเสริมเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริมด้านการตลาดจังหวัดกระบ่ีได้มีการเข้า
อย่างต่อเนือ่งทัง้ในภมูภิาคอาเซยีนและนอกภมูภิาคอาเซยีน 
ประชาสัมพันธ์โดยจังหวัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
สมาคมกิจการท่องเที่ยง	ฯลฯ
	 	 ๘)	บูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการประชาสัมพนัธ์และขยายผลต่อไป	และมกีารจดัอบรม
ทุกภาคส่วนโดยเน้นเครือข่ายที่มีศักยภาพ	 สามารถไป 
ต่อยอดได้	สมควรมีอย่างยิ่ง
	 	 ๙)	มกีารด�าเนนิงานร่วมกนักบัธรุกจิใน	สปป.ลาว
ในการส่งเสรมิสนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	มกีารประชมุ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกด้าน
	 	 ๑๐)		มกีารร่วมมอืกบัส�านกังานพาณชิย์	ในการ
ออกแสดงสินค้าและจับคู ่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	 
โดยไปในนามของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	

	 	 ๑๑)		จังหวัดได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์	 และส่งเสริมการตลาดในประเทศและ 
นอกภูมิภาค	 ซ่ึงจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน	
และภาคท้องถิ่น
	 	 ๑๒)		จั ง ห วั ด ไ ด ้ มี ก า ร ส ร ้ า ง เ ค รื อ ข ่ า ย	 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการตลาดในประเทศและ
นอกภูมิภาค	 ทางจังหวัดได้ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน	
และภาคท้องถิ่น
	 	 ๑๓)		จังหวดัอบุลราชธานมีกีารสร้างเครอืข่าย
เพ่ือการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดในประเทศ
กลุม่อนิโดจนี	โดยมพีาณชิย์จงัหวัดเป็นแกนน�าในระยะเริม่ต้น 
ต่อมามผีูว่้าราชการจังหวดัขยายจากการค้าเป็นการส่งเสรมิ
การลงทุน	 ซึ่งได้ปูพื้นฐานไว้ดีมาก	 โดยมีหอการค้า	 
สภาอุตสาหกรรม	และสภาการท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย
	 	 ๑๔)		มีทั้งในส่วนของภาคเอกชน	 มีสมาคม 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วหน่วยงาน	รฐั	มเีครอืข่ายอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์	และสื่อมวลชน
	 	 ๑๕)		เรือ่งนีส้มัพนัธ์กนั	คอืจะต้องมกีารส�ารวจ
ชาวต ่างประเทศว ่ามีชาติใดบ ้างที่ เข ้ามาท ่องเที่ยว
พระนครศรีอยุธยาเพื่อจะได้จัดไกด์ใช้ภาษาให้เหมาะสม	
ข้อความที่บรรยายต่างๆ	ต้องถูกต้องและเหมาะสม
	 	 ๑๖)		มหาสารคาม	แหล่งท่องเท่ียวท่ีมศีกัยภาพ
รองรบัอาเซยีนของจงัหวดั	เช่น	สะดอือสีาน	พระธาตนุาดนู	
พระเจ้าใหญ่	พระกันทรวิชัย	 เมืองเก่าศรีจัมปา	และเมือง
เก่าเชียงเหียน
	 	 ๑๗)	ภาครฐัได้ประสานกบัประเทศเพือ่นบ้าน	(ลาว) 
พอสมควร	แต่จังหวัดคิดไกลไปอีกขอเกี่ยวข้องไปถึงเวียดนาม
เพื่อค้าขาย	สินค้าส�าคัญของจังหวัดคือ	ยางพาราส�าเร็จรูป
จึงขอความร่วมมอืจากประเทศจีนให้เข้ามาตัง้โรงงานผลติสนิค้า
	 	 ๑๘)		จังหวดัได้มกีารสร้างเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์
และการส่งเสริมการตลาดในประเทศอาเซียน	 โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน	สปป.	ลาว	เวียดนาม	โดยอุตสาหกรรม
จังหวัด	 พาณิชย์จังหวัด	 หอการค้าจังหวัด	 ได้ด�าเนินการ
ประสานเปิดต่อทางการค้าระหว่างประเทศมีการท�า	 
MOU	และเปิดตัวสนิค้าบางประเภทเป็นการประชาสมัพนัธ์

ทางการตลาดด้วย
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 ๗. แหล่งท่องเที่ยวใดบ้างที่มีความเป็นวิถีไทย  

มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สามารถพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียนได้

	 	 ๑)	 จังหวัดราชบุรี	 มีกะเหรี่ยง	 ท่ี	 อ.บ้านคา	

อ.สวนผึง้	ไทยทรงด�าที	่อ.บางแพ	อ.ปากท่อ	หากได้รับการ

ส่งเสริมที่ดีอาจเป็นจุดขายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศๆ	

ในอาเซียนได้	 เหมือนที่คนไทยชอบไปสิบสองปันนา	 

ที่มณฑลยูนาน	ที่มีคนไทยดั้งเดิมอยู่	ใช้ชีวิตแบบวิถีไทย
	 	 ๒)	แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด	
		 	 	 	 -		จังหวัดชุมพรที่เข้าข่ายความเป็นวิถีไทย	
มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สามารถพัฒนาให้เป็น 
แหล่งท่องเท่ียวทีม่ศีกัยภาพเรือ่งรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียนได้	 มีแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น	 มองเห็น
หรือไม่อยู่ท่ีสายตาเฉียบแหลมของผู้บริหารจังหวัดในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/ท้องถิ่นจัดการตนเอง
		 	 	 	 -		จังหวัดน่าน	 มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัตถุ 
โดยเฉพาะอัตลักษณ ์หรือ เอกลักษณ ์ที่ ชั ด เจนคือ	 
การท่องเที่ยวโดยก�าหนดนิยามเมืองเก่าที่มีชีวิต	ผ่านภาพ
ฝาผนังวัดที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย	
	 	 	 	 -		จังหวัดกระบี่	มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่	
๑๙	 ชุมชน	 การพัฒนาตลอดทุกชุมชน	 แต่ในชุมชนมี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวสามารถที่พัฒนาไปสู ่การ 
ท่องเที่ยวที่รองรับประชาคมอาเซียน
	 	 	 	 -		จังหวัดหนองคาย	 เป็นเมืองที่น ่าอยู ่ 
อนัดบั	๗	ของโลก	คอืเป็นจงัหวดัทีส่งบและป่ามกีารท่องเทีย่ว 
เชงิอนรุกัษ์หลายที	่วดัป่าทีม่เีกจอิาจารย์ทีป่ฏบิตัธิรรมอย่าง
เคร่งครัด	 ควรปรับปรุงถนนการคมนาคมขนส่ง	 สถานท่ีใน
การปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกสบายทุกฤดูกาล
	 	 	 	 -		จงัหวดัอบุลราชธาน	ีมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
ความเป็นวถิไีทย	มคีวามเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะได้แก่	บ้านซทีวน 
อ.เขือ่งใน	บ้านท่าล้ง	อ.โขงเจยีม	บ้านค�าปนุ	อ.วารินช�าราบ	
	 	 	 	 -		จงัหวดัจนัทบุร	ีมเีขาคชิกฏุ	สามารถพฒันา
เป็นแหล่งท่องเทีย่วระดบัประเทศได้	โดยลงทนุสร้างกระเช้า
ไฟฟ้า	จะสามารถนั่งไปนมัสการพระพุทธบาทได้ตลอดปี

	 	 	 	 -		จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวิถี ไทย 
และอัตลักษณ์อยู่มากมายท้ังประวัติศาสตร์	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม
	 	 	 	 -		จังหวัดบึงกาฬมีภูเขา	น�้าตก	ป่าอนุรักษ์
แหล ่งน�้าอนุรักษ ์	 มากมายสามารถจัดการส ่งเสริม	 
ตามฤดูกาลได้หลายแห่ง	 มีน�้าตกสวยงามหลายแห่ง	 
มภีเูขาแปลก	ขอเพยีงภาครฐัและเอกชนส่งเสรมิการคมนาคม
ให้เข้าถึงเพือ่การรบัปรงุแหล่งท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐานต่อไป 
เช่น	จังหวัดบึงกาฬ	มีน�้าตกเจ็ดสี	ภูเขา	น�้าตกถ�้าพระ	ฯลฯ	
เหล่านี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ที่ดี	 มีกลุ่มเป้าหมายของ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	คิดว่าบึงกาฬควรจะอยู่ในระดับต้นๆ
	 	 	 	 -		ควรลดขั้นตอน	กฎระเบียบ	ข้อกฎหมาย	
ที่ยุ่งยาก	 และไม่เอื้อต่อการค้า	 การลงทุน	 จังหวัดบึงกาฬ 
มแีหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นวถิไีทย	มคีวามเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะ
 ๘. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
  ๑)	การคมนาคม	 เพราะเป็นการลงทุนสูง 
ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญอันดับหนึ่ง	 จังหวัดราชบุรี 
เป็นศูนย์ตะวันตก	 แต่เราไม่มีระบบอย่างรวดเร็วสะดวก	
จากสนามบินเชียงใหม่จะมาราชบุรี	 ต้องผ่านกรุงเทพ 
แล้วใช้ระบบอื่นมาต่อ
	 	 ๒)	หน่วยงานภาครัฐให้จัดท�าโครงการนโยบาย
ต่อเนื่อง	 การให้ความรู ้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
กฎหมายหลายฉบับที่เพิ่มอุปสรรคการมีส่วนร่วมภาครัฐ
และเอกชน	และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม	 		
	 	 ๓)	การใช้ภาษาควรมกีารฝึกการใช้ภาษาสากล
ของประชาชนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	
   ๔)	การผ่านด่านทีท่�าได้ล�าบาก	ไม่สะดวกเท่าที่
ควรเป็น	ถ้าหากจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจจริงๆ	รูปแบบ
แนวคดิมาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	กฎระเบียบทางการค้า 
การผ่านเข้า-ออก	ควรจะเหมือนๆ	กัน	
  ๕)	 ป้ายบอกสถานทีป้่ายบอกทางต่างๆ	ป้ายสนิค้า 
กค็วรเป็นภาษาองักฤษ	เพ่ือให้ทุกคนสามารถอ่านได้	เข้าใจ

ภาษาได้	ป้ายต่างๆ	โดยเฉพาะป้ายบอกทศิทางในการเดนิทาง 

ควรมีภาษาจีนเพิ่มเติมขึ้นใต้ภาษาอังกฤษ
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  ๖)	การด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้อง

กับสภาพการณ์และเร่งประชาสมัพนัธ์ในภาครฐัและเอกชน

ให้เข้าใจในเรื่องต่างๆ	ที่ก�าลังเกิดขึ้น	พร้อมทั้งภาครัฐต้อง

เจรจากับประเทศสมาชกิเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้

ระเบียบและข้อปฏิบัติ	เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	

   ๗)	การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของสินค้าและบริหาร

  ๘)	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์

เน้นการเชือ่มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจสิตกิส์ภายใน

อนุภูมิภาคอาเซียน

  ๙)	การเพิ่มศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงโอกาส 

จากอาเซียน

  ๑๐)		การพฒันาทรพัยากรมนุษย์	คณุภาพชวีติ

และการคุ้มครองทางสังคม

	 	 ๑๑)		การพัฒนากฎหมาย	กฎ	และระเบียบ

	 	 ๑๒)		ด้านการเดินทาง	ถนนเส้นทางในจังหวัด

ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร	แนะน�าชุมชนและเส้นทางยังขาด

ป้ายประชาสมัพันธ์ทีต้่องมภีาษาทีห่ลากหลายในกลุม่อาเซยีน

	 	 ๑๓)		การสร ้างความเข ้าใจถึงผลดีผลเสีย 

ผลกระทบต่อวถิชีีวติของประชาชน	เม่ือประเทศไทยเปิดประตู

สูอ่าเซยีน	โดยเฉพาะชวีติความเป็นอยูต้่องสร้างเกาะป้องกนั

ปัญหาที่จะออกมาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเร่งด่วน	

ซึง่ปัจจบุนัไม่มหีน่วยงานทีเ่ป็นกระบอกเสยีงหรอืรับผดิชอบ

ต่อปัญหาที่จะตามมา

	 	 ๑๔)		ภาครฐัต้องบรูณาการการท�างานอย่างแท้จรงิ 

กฎระเบยีบและวธิปีฏบิตัต้ิองสอดคล้องกนัและเชือ่มโยงกนั 

การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและร่วมมือกับจังหวัด 

ในจุดเน้นของแต่ละจังหวัด

	 	 ๑๕)		ภาครฐัเร่งด�าเนนิการในเรือ่งภาษาในการ

สื่อสาร	 (อังกฤษ)	 และวิถีชีวิต	 อาหารการกินที่มีคุณภาพ

พร้อมปรับชีวิตในประเทศไทย	ความปลอดภัย	

	 	 ๑๖)		ในกรอบของอาเซยีน	หากให้ดตูามระบบ

กรอบการประชมุแต่ละครัง้ยงัไม่พดูคยุเรือ่งอาเซียน	ไม่เดนิหน้า

เท่าที่ควร	ยังไม่มีการตั้งรับการไหลของประชาชนอาเซียน

และถามว่าเราพร้อมแล้วหรือยัง

	 	 ๑๗)		การส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการ	 

การเข้าถงึแหล่งทุน	การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	ส่งเสรมิความเข้มแขง็

ของ	SME	ให้ความฝึกอบรมในการพัฒนาสินค้าและบรกิาร

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 	 ๑๘)		ปัญหาเรื่องงบประมาณ	 ควรจัดสรร 

งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนให้ 

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	และต่อเนื่อง

	 	 ๑๙)		ปัญหาเร่ืองความรู้และความเข้าใจของ

ประชาชน	ในชนบทร้อยละ	๘๐	ยังไม่เข้าใจว่าการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ได้ประโยชน์อย่างไร

  ๒๐)		ปัญหาด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียม

พลเมืองสู่ประชาคมอาเซียนทั้งการศึกษาในระบบ	 และ

นอกระบบ	ไม่ส�าเร็จและจริงจังเท่าทีค่วร	อาจจะได้รบัการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้น้อยไป

	 	 ๒๑)		ปัญหาความล่าช้าในการให้สัตยาบัน 

ของแต่ละประเทศสมาชกิ	ท�าให้ความตกลงบางฉบับยงัไม่มี

ผลบงัคบัใช้	เช่น	การจดัตัง้	ASEAN	การปรับประสานมาตรฐาน

และกฎระเบียบด้านเทคนิค

	 	 ๒๒)		ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของสมาชกิ

อาเซียนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการแข่งขันมากกว่า 

การพึ่งพา	เพราะโครงสร้างสินค้าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน

	 	 ๒๓)		ปัญหาทางด้านประสทิธภิาพการให้บรกิาร

ของระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	 และกฎระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 ๒๔)		ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบการค้า

ระหว่างประเทศยังไม่เอื้ออ�านวย	 โดยด่านชายแดนที่เป็น

ประตูการค้ายังขาดความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

	 	 ๒๕)		ขาดหน่วยงานขับเคลื่อนโดยเฉพาะ	 

ยงัท�าแบบต่างคนต่างท�าอยู	่ต้องมคีณะกรรมการขบัเคลือ่น

ขึ้นมาและรีบด�าเนินงาน

	 	 ๒๖)	 ส่งเสริมการพัฒนาให้ยั่งยืนและติดตาม

ขยายผลอย่างต่อเนื่อง
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	 	 ๒๗)		การด�าเนนิงานตามโครงการทีภ่าคราชการ

ด�าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว	 งบประมาณหมด 

ได้ผลผลติแล้ว	งานจบสิน้แล้ว	ผลลพัธ์ทีต่ามคืออะไร	เข้มแขง็

ยั่งยืนหรือไม่	ไม่สามารถทราบได้

  ๒๘)			ภาคประชาชนเข ้าร ่วมโครงการน้อย	

ประชาชนขาดความมัน่ใจ	อ�านาจโครงสร้างชมุชน	เป็นปัญหา

อุปสรรคการพัฒนา	 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต้องเข้าใจ 

เรื่องนี้ให้มากขึ้น	ระบบการพัฒนาขาดความยั่งยืน	เพราะทุก

ระบบการพฒันาไม่เชือ่มรอยต่อกนัและกนั	จงึควรด�าเนนิการ	

		 	 	 	 			(๑)	สร้างตน	สร้างฐานคน	ขัดเกลาให้มวีนิยั

ในลกัษณะ	ขยัน	อดทน	เสียสละ	ซือ้สตัย	์รบัผดิชอบ	พอเพยีง

	 	 	 	 			(๒)	สร้างความเจริญ	ด้านคมนาคมสู่ชมุชน

พร้อมกับสร้างความเข้มแข็ง	 ด้านสังคม	 ด้านเศรษฐกิจ	 

ด้านคุณธรรม

	 	 	 	 			(๓)	ให้ความส�าคญักบัสถาบนัครอบครวั/

กลุม่/ชมุชน	ให้ชมุชนม่ันคงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชด�าริ

	 	 ๒๙)		ด้านสาธารณะสุข	 เตรียมการรองรับ 

การรักษาพยาบาล	 แรงงานข้ามชาติโดยของบประมาณ 

บางส่วนเพิ่มเติมเพื่อส�าหรับคนงานต่างชาติ	 ป้องกัน 

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

	 	 ๓๐)		ด้านคมนาคม	ได้เตรยีมการปรบัปรุงงาน

ด้านโลจสิตกิส์การคมนาคมเพ่ือสะดวกในการขนส่ง	ขายสินค้า

กับต่างชาติ	เพิ่มขึ้นแล้ว

	 	 ๓๑)		ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่ เป ็นระบบ	

มาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น

	 	 ๓๒)		ก�ากับดูแลปัญหาการค้ามนุษย์	ด้านแรงงาน 

อาชีพพิเศษโดยตรวจคนเข้าเมือง	 สวัสดิการแรงงาน	

กระทรวงมหาดไทย	 โดยทุกอ�าเภอปลูกจิตส�านึกให้เป็น

เจ้าของประเทศที่ดีร่วมกัน

	 	 ๓๓)		เรือ่งภาษาและการประชาสมัพนัธ์	โดยเน้น

ไปที่ชุมชนเป็นหลัก	ซึ่งบางชุมชนได้เรื่องรู้อย่างทั่วถึง

	 	 ๓๔)		ควรลดข้ันตอน	 กฎระเบียบข้อกฎหมาย

ที่ยุ่งยากและไม่เอื้อต่อการค้า	การลงทุน

	 	 ๓๕)		การพัฒนาด้านการค้าขายทางชายแดน	

การพัฒนาการคมนาคม	 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว	

และการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การส่งเสรมิการ

ตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียน

 ๙. มาตรการหรือแนวทางเพือ่ให้เกิดความย่ังยืน

ขอความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคม

อาเซียนและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ

ประเทศในกลุ่มประชาคมต่างๆ นอกภูมิภาค

  ๑)	ให้ความสะดวกแก่นักธุรกิจและประชาชน	

ปัจจบุนัเข้าออกแต่ละประเทศยงัมปัีญหา	ควรรบีปล่อยเสรี

ให้มากขึ้น	 การแข่งขันนั้นภาคประชาชนและภาคเอกชน

เขาจะปรับตัวเองได้	รวดเร็วกว่าภาครัฐ

	 	 ๒)	ประเทศสมาชกิอาเซยีน	มคีวามเป็นอยูข่อง

ประชากรภมูภิาคให้ดีขึน้	รวมทัง้ผลกระทบด้านสังคมทีเ่กิด

จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

	 	 ๓)	ถ้าหากท�าได้	 ขอให้ประชาคมอาเซียน 

มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นได้อย่างแท้จริง	 เหมือนเป็น

ประเทศเดียวกัน	 จากน้ันก็ต ้องหาทางลดอุปสรรค 

ทางการค้าระหว่างกันให้มากที่สุด

	 	 ๔)	ต้องประสานความร่วมมอืในทกุๆ	ส่วนโดย

การปรึกษาหารือกันให้มากกว่านี้	

	 	 ๕)	การด�าเนนิการตามกรอบประชาคมอาเซยีน	

ปี	๒๕๕๘	ควรมมีาตรการเร่งด่วนเพ่ือสร้างการเรียนรูใ้ห้กบั

หน่วยปฏิบัติในพื้นที่	 อปท.	 และภาคประชาชนได้เข้าใจ

อย่างชัดเจน	 จึงจะน�าไปสู ่ความยั่งยืนในการแก้ปัญหา	

พฒันาประเทศบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างแท้จริง

	 	 ๖)	รฐัควรมนีโยบายให้ชดัเจนในการปกป้องวถิี

ความเป็นไทย	 มีอ�านาจให้การต่อรองต่อกลุม่ประเทศอาเซยีน 

สินค้าทางการเกษตร	 ก�าหนดประเภทอาชีพของคนไทย 

ทีต้่องควรสงวนไว้ให้คนไทยได้ท�า	และเกดิการจ้างงานของ

คนไทยเพิ่มขึ้น

	 	 ๗)	ก�าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการ

เปิดอาเซียนโดยตรงสร้างกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ท่ีชัดเจน

ต่อทุกประเทศที่จะเกิดการค้าการลงทุนให้ชัดเจนและ 
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ให้ความรู ้สร้างทักษะให้กับผู ้ประกอบการค้าการลงทุน 
อย่างเร่งด่วนและต่อเนือ่งเพือ่พฒันาองค์ความรูสู้ก่ารแข่งขนั 
ต่อไปในอนาคต
	 	 ๘)	ประชาคมอาเซยีนควรมกีรอบตามแนวทาง
เดียวกันในการท�างานก�าหนดจุดมุ่งหมายรวม	 และร่วม 
วางยุทธศาสตร์ไปด้วยกัน
	 	 ๙)	หลักปฏิบัติที่ส�าคัญ	ได้แก่	
		 	 	 	 (๑)		 ความร่วมมอืทกุด้านอย่างจริงจงั	ควรให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง	 จัดตั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างเมอืง	และประเทศอยูต่ดิกนั	ปรบัปรงุ 
ด่านชายแดน	การคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็ว	
		 	 	 	 (๒)		 การศกึษา	เน้นพืน้ฐานส�าคญัทีเ่ป็นจรงิ	
เพื่อก้าวทันต่อโลก	 ต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง 
การศึกษา	 ให้มีความรู ้ทักษะและเข้าใจ	 ในเรื่องอาเซียน  
เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนให้มีประสิทธิภาพ	และ	
ประสิทธิผล
	 	 	 	 		(๓)		 การตดิต่อประสานหน่วยงาน	เดนิทาง
ติดต่อ	สะดวก	ปลอดภัย
	 	 ๑๐)	การเตรียมพลเมืองของประเทศให้พร้อม	
ซึ่งรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณประจ�าปี	 จัดต้ังองค์กร
เฉพาะที่ท�างานด้านนี้โดยตรง	
	 	 ๑๑)	จดัท�าหลกัสตูรอาเซยีนศกึษา	เพือ่เสริมสร้าง
ความรู	้ทกัษะ	และทศันคตเิพือ่ให้เกดิความสนใจ	ความถนดั
ของผู้เรียนที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมอาเซียน
	 	 ๑๒)	เตรียมพลเมืองของประเทศให้พร้อม	 
จัดตัง้องค์กรเฉพาะทีท่�างานด้านนีโ้ดยตรง	และต้องพฒันา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะในเรื่อง
อาเซียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 	 ๑๓)	ควรมีมาตรการหรือแนวทางดังต่อไปนี้
	 	 	 	 		(๑)		 เร่งผลกัดนัการออก/ปรบัปรงุกฎหมาย
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 เช่น	
กฎหมายเพือ่รองรบัการด�าเนนิงานตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดน
	 	 	 	 		(๒)		 เร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	และระบบ
การขนส่งทางทะเล	 ท้ังทางหลวงภายในเชื่อมทางหลวง
อาเซียน	รถไฟทางคู่	รถไฟความเร็วสูง

	 	 	 	 		(๓)		 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
และภาษาส�าคัญอื่นๆ	ในอาเซียนแก่บุคลากรภาครัฐ	SME	
และประชาชนทั่วไป
	 	 	 	 		(๔)		 เร่งรดัตัง้	ASEAN	และพฒันาบคุลากร
ในส่วนกลางและในภูมิภาคที่มีเขตติดต่อกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน	เพื่อประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ	
	 	 ๑๔)		ต้องค�านึงถึงความเสียเปรียบได้เปรียบ	
การสร้างความตระหนักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ในประชาคมอาเซยีนว่าต้องท�าอย่างไร	การแข่งขนัของสนิค้า
บริการที่เรามีอยู่	 การพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์	 และคุณภาพชีวิต	
กฎหมาย	ระเบยีบเพือ่ความเป็นธรรมและส่งเสรมิการพฒันา 
	 	 ๑๕)	 มีงบประมาณคณะกรรมการดูแลและ 
ส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการด�าเนินการต่อมิตรประเทศ
ต้องมีลักษณะช่วยเหลือกันไม่ใช้กลอุบายในลักษณะ 
ที่ดูเป็นการคดโกงเอาเปรียบ
	 	 ๑๖)	 ให้มีการให้ความรู้และงบประมาณอย่าง
เพียงพอ	
		 	 	 	 			(๑)	แนวทางยั่งยืนของอาเซียนและเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแข่งขนั	ต้ังทีมบรูณาการกลาง	ร่วมกบั
ทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	จังหวัด
	 	 	 	 			(๒)	มยีทุธศาสตร์เป็นระบบคอืฐานข้อมูล	
วางแผน	ปฏิบัติ	ติดตาม	ประเมินผล	รายงานผล	เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
	 	 	 	 			(๓)	การประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน	ก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วม
		 	 	 	 			(๔)	น�าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและปรับแผนทันเหตุการณ์ทันสมัย
	 	 	 	 			(๕)	สร้างทกัษะการผลติการบรหิาร	ไม่ผลติ
เกนิก�าลงัให้อยูใ่นลกัษณะสมดุลทัง้การตลาดภายใน/ภายนอก
	 	 	 	 			(๖)	สร้างเสถียรภาพและความม่ันคง 
ให้กับประชาชน
	 	 	 	 			(๗)	ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท�าลาย
	 	 	 	 			(๘)	เป็นอิสระจากต่างประเทศ
	 	 	 	 			(๙)	มีการควบคุม	 ตรวจสอบ	 คุณภาพ	
อย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ
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	 	 ๑๗)		ควรมกีารท�าบันทึกข้อตกลง	(MOU)	เป็น 

หลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนด้านกฎระเบียบ	

กับชาติต่างๆ	เป็นหลัก	ให้ยึดถือได้อย่างเสมอภาค

	 	 ๑๘)		ควรเป็นภาคีเครือข่าย	 และเป็นพื้น

พนัธมติรกบันานาประเทศในกลุม่อาเซยีน	เพือ่สร้างจดุแขง็	

ก็จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประชาคม

ต่างๆ	นอกภูมิภาคได้

	 	 ๑๙)		ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัญญัติอาเซียน	

สนธิสัญญาและปฏิญญาอาเซียน	และคงความร่วมมือของ

แต่ละประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(การจดัการขยะมลูฝอย)

ความเป็นมา

	 รฐับาลได้เลง็เหน็ความส�าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย

ของประเทศซึง่มปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และจากข้อมลู

พบว่าปรมิาณขยะมลูฝอยในปี	๒๕๕๖	มขียะมลูฝอยเกดิขึน้

ทั่วประเทศ	๒๖.๗๗	ล้านตัน	เก็บขนขยะไปก�าจัดอย่างถูกวิธ ี

๗.๔๖	 ล้านตัน	 สามารถน�ากลับมาใช้ใหม	่ ๕.๑๕	 ล้านตัน	

และที่เหลือเป็นการก�าจัดท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

๑๔.๒	ล้านตัน	ดังแผนภาพ

 ทัง้นี	้คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้มมีตเิมือ่วนัที ่

๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย

ด�าเนินโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในลกัษณะโครงการน�าร่องเพ่ือเป็นต้นแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยที่รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน	

โดยใช้ทีร่าชพสัด	ุจ�านวน	๓๗๒	ไร่เศษ	ทีต่�าบลมหาพราหมณ์	

อ�าเภอบางบาล	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ปัญหา/อุปสรรค ในการดำาเนินงานของจังหวัด

	 ๑)	อปท.	ส่วนใหญ่	ยังไม่ให้ความส�าคญักับการบรหิาร

จดัการขยะมลูฝอย	ไม่มแีผนงาน/โครงการบรรจใุนแผนพฒันา

ท้องถิ่น	 และอปท.ส่วนใหญ่ยังไม่มีการลดคัดแยกขยะ	 

ณ	 แหล่งก�าเนิด	 รวมถึงมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ทีไ่ม่ถกูสขุลกัษณะ	เป็นการเทกองกลางแจ้ง	(open	dump) 

และมีขยะมูลฝอยตกค้าง

	 ๒)	อปท.	ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ

ในการพฒันางานในการบริหารจดัการขยะ	และการสนบัสนนุ

งบประมาณจากภาครัฐในการจัดการขยะ	มข้ัีนตอนยุง่ยาก	

ซับซ้อน	มีเงื่อนไขมากเกินไป	ขาดความชัดเจน	และติดขัด

ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

	 ๓)	แม้จะมีการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะ

อย่างเป็นรปูธรรมแต่การจดัการขยะมลูฝอยแบบ	ศนูย์รวม	

(cluster)	ไม่สามารถด�าเนินการได้จริงตามแผน

		 ๔)	แนวทางการแปลงนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ 

ในระดับพื้นที่ยังไม่ชัดเจน	 รวมถึงช่องทางการสนับสนุน 

งบประมาณที่สับสน	 ไม่แน่นอน	 เนื่องจากมีหน่วยงานที ่

รับผิดชอบหลายหน่วยงานในแต่ละระดับทั้งในส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	

		 ๕)	ขาดงบประมาณ	บคุลากร	อปุกรณ์	เครือ่งจกัร

	 ๖)	ชุมชนต่างๆ	หลายพื้นที่ยังไม่มีการจัดการขยะ

และของเสียอันตราย	 และขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งปัจจุบัน

ยังทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน

	 ๗)	ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เชิงบูรณาการเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า	 และต่างใช้
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 ๑๕) มีงบประมาณคณะกรรมการดูแลและสงเสริมสนับสนุนขยายผล การดําเนินการตอมิตรประเทศ
ตองมีลักษณะชวยเหลือกันไมใชกลอุบายในลักษณะที่ดูเปนการคดโกงเอาเปรียบ 
 ๑๖) ใหมีการใหความรูและงบประมาณอยางเพียงพอ  
                  (๑) แนวทางยั่งยืนของอาเซียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  ต้ังทีมบูรณาการกลาง 
รวมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด 
 (๒) มียุทธศาสตรเปนระบบคือฐานขอมูล วางแผน ปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล 
เผยแพรประชาสัมพันธ 
 (๓) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดรวม 
  (๔) นําขอมูลยอนกลับไปใชในการแกไขปรับปรุงและปรับแผนทันเหตุการณทันสมัย 
 (๕) สรางทักษะการผลิตการบริหารไมผลิตเกินกําลังอยูในลักษณะสมดุลทั้งการตลาดภายใน/ภายนอก 
 (๖) สรางเสถียรภาพและความรวมมั่นคงใหกับประชาชน 
 (๗) ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย 
 (๘) เปนอิสระจากตางประเทศ 
 (๙) มีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพ อยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ 
 ๑๗) ควรมีการดําเนินการตาม MOU เปนหลักฐานเพ่ือปองกันปญหาการเบ่ียงเบนดาน กฎระเบียบ 
กับชาติตางๆเปนหลักใหยึดถือไดอยางเสมอภาค 
 ๑๘) ควรเปนภาคีเครือขาย และเปนพ้ืนพันธมิตรกับนานาประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือสรางจุดแข็ง 
ก็จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับกลุมประคมตางๆ นอกภูมิภาคได 
 ๑๙) ปฏิบัติในเปนไปตามกฎบัญญัติอาเซียน สนธิสัญญาและปฏิญญาอาเซียน และคงความรวมมือ
ของแตละประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต 
 
 

- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การจัดการขยะมูลฝอย) 
ความเปนมา 

รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
และจากขอมูลพบวาปริมาณขยะมูลฝอยในป ๒๕๕๖ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ ๒๖.๗๗ ลานตัน เก็บขนขยะ
ไปกําจัดอยางถูกวิธี ๗.๔๖ ลานตัน สามารถนํากลับมาใชใหม ๕.๑๕ ลานตัน และที่เหลือ เปนการกําจัดที่ไม
ถูกตองตามหลักวิชาการ ๑๔.๒ ลานตัน ดังแผนภาพ 
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อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายทีห่น่วยงานม	ีโดยขาดการบรูณาการ

เชิงกฎหมาย	(ต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับ)	

		 ๘)	ท้องถิ่นและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 

ที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

	 ๙)	หากการด�าเนินงานการก่อสร้างศนูย์ก�าจดัขยะ

มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน	 ซึ่งด�าเนินการโดย 

ภาคเอกชน	มกีารด�าเนนิการล่าช้ากว่าทีก่�าหนดไว้	อาจส่งผล

กระทบต่อการก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที ่

ของจังหวัด

	 ๑๐)	 ราคากลางในการจดัการขยะสะสม	ซึง่ก�าหนด

โดยกรมควบคุมมลพิษ	 อัตรา	 ๒๐๐	 บาทต่อตัน	 อาจไม่ 

เพียงพอต่อการจัดการขยะสะสม	 ในกรณีที่ต้องใช้บริการ

บรษัิทเอกชนในการจดัการ	อาทเิช่น	อตัราค่าบรกิารก�าจดั/

จัดการขยะของ	บรษิทั	ไทยกรนี	เอน็เนอร์ยี	่จ�ากดั	ณ	เทศบาล

ต�าบลแม่ขรี	ประมาณ	๔๒๕	บาทต่อตัน

 ๑๑)	 ไม่สามารถปิดสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย	 

ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการได้	 เนื่องจากประชาชนทุก 

พื้นที่คัดค้านโครงการก่อสร้างสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 

ทุกรูปแบบ	

	 ๑๒)	 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน	 มีมากกว่า 

ความสามารถในการก�าจัด

	 ๑๓)	 การขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิ	การเจรญิเตบิโต

ของเมือง	และเป็นศนูย์กลางการศกึษา	มกีารบรโิภคสนิค้า

ฟุ่มเฟือยมากขึ้น	สินค้ามีบรรจุภัณฑ์จ�านวนมากขึ้น	ท�าให้

มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

 ๑๔)	 ประชาชนไม่ให ้ความร่วมมือในการลด	 

คัดแยกขยะมูลฝอย	 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ	์ 

การสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 และการสร้างจิตส�านึก	 

อย่างต่อเนื่อง	

	 ๑๕)	 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 

ข้อบัญญัติ	ข้อบังคับต่างๆ

	 ๑๖)	 การจัดหาสถานที่เพื่อก�าจัดขยะมูลฝอย	 

มกัถกูต่อต้านจากประชาชนในพืน้ท่ี	ยงัไม่สามารถรวมกลุม่

เพื่อจัดสร้างศูนย์ก�าจัดขยะรวมได้เนื่องจากประชาชนมอง

ปัญหาการก�าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบแยกพ้ืนที่	 บริษัท

เอกชนที่จะมาลงทุนระบบจัดการขยะมูลฝอย	 มักถูก 

ต่อต้านจากประชาชน	 โดยประชาชนกังวลเรื่องปัญหา

มลพิษและผลประโยชน์

	 ๑๗)	 ขาดความรู้ทางเทคนิควิชาการของ	 อปท./

เอกชน	เจ้าของสถานที่ก�าจัดขยะ	มีแนวทางในการจัดการ

กับสถานที่ก�าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ	

	 ๑๘)	 อปท.และชุมชน	มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย

ที่ถูกหลักวิชาการจ�านวนไม่เพียงพอ	

	 ๑๙)	 นโยบายของ	อปท.	ส่วนใหญ่เน้นการจดัการ

ขยะที่ปลายทาง	 จึงยังไม่ด�าเนินการลดขยะที่ต้นทาง 

อย่างจริงจัง	 ท�าให้การลงทุนในการจัดการขยะต้องใช้ 

งบประมาณสูงขึ้นตามปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

	 ๒๐)	 ปรมิาณขยะมลูฝอยต่อวนัมปีรมิาณไม่เพยีงพอ

ต่อการลงทุนแปลงขยะเป็นพลังงาน	การขาดงบประมาณ

ในการสนับสนุนการรวมกลุ่ม

	 ๒๑)	 การลกัลอบทิง้ขยะส่วนใหญ่เกดิจากประชาชน

ในพ้ืนท่ี	 น�าขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนไปท้ิงในที่รกร้าง 

ว่างเปล่า	ตรวจสอบได้ยาก	

	 ๒๒)	 การสร้างจิตส�านึกและความตระหนักของ

ประชาชน	 ต้องใช้ระยะเวลาและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	

จริงจัง	ในทุกที่ทุกโอกาส

	 ๒๓)	 การใช้วสัดุทดแทนโฟม	เนือ่งจากโฟมมรีาคา

ถูกกว่าวัสดุทดแทนโฟมมากท�าให้ประชาชนไม่นิยมใช	้

อย่างไรกต็ามมกีารรณรงค์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ด�าเนินการลดการใช้เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน

	 ๒๔)	 การขออนุญาตใช ้ พ้ืนที่ เขตทหารและ 

กรมธนารักษ์	ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่	ขั้นตอน

กระบวนการขออนุญาตใช้เวลานาน	 งบประมาณจ�ากัด	 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ทางด้านเทคนิควิชาการ	 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีนโยบายให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่จัดเก็บขยะอันตรายและน�าส่ง

ศนูย์รวบรวมของอ�าเภอ	จงัหวดั	และให้องค์การบรหิารส่วน

จังหวัดสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
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ก�าจดั	และควรมีการออกกฎหมายบังคบัให้บรษิทัรบัผดิชอบ

รบัซากผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นของเสยีอนัตราย	ประเภทหลอดไฟ	

แบตเตอรี่	ฯลฯ	กลับไปก�าจัด

	 ๒๕)	 องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นส ่วนใหญ่ 

ยังขาดการจัดการขยะมูลฝอยท้ังระบบ	 การด�าเนินการ 

จงึมกัเป็นการรวบรวม	เกบ็ขน	และก�าจดัในขัน้ตอนสดุท้าย	

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวางจ�าหน่ายตาม 

ทอ้งตลาดในจ�านวนนอ้ย	หาซื้อยาก	และมีราคาสูง	รวมถงึ

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย	

	 ๒๖)	 ท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณในการขนส่งขยะ

และค่าก�าจดัขยะ	ดงันัน้	ควรมกีารก�าหนดค่าก�าจดัให้เหมาะสม 

	 ๒๗)	 กฎหมายที่จะน�าไปใช้ในการออกประกาศ

พื้นที่ห้ามเทกองขยะยังไม่ชัดเจน	

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอแนะที่ ๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม	การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	จังหวดัควรพจิารณา
จัดท�าแผนบริหารจัดการขยะให้ครอบคลุมทุกมิติ	 ตั้งแต่ 
การก�าจัดขยะที่มีอยู่เดิมให้หมดไปและจัดการกับขยะใหม่
ทีเ่กดิขึน้	ซึง่อาจต้องมกีารคัดแยกขยะและการปลูกจติส�านกึ
ของเยาวชนในสถานศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	โดยเร่ิมต้ังแต่
การก�าจดัขยะต้นทาง	ซึง่เป็นขยะของครวัเรอืน	ชมุชน	โรงเรยีน 
สถานที่ราชการ	 สถานประกอบการอีกท้ังควรมีกิจกรรม 
ส่งเสริมการก�าจัดขยะและการปลูกจิตส�านึกในการ 
คัดแยกขยะ	 โดยเพิ่มมูลค่าขยะภายใต้การจัดกิจกรรม 
น�าขยะมาแลกเป็นสิ่งของ	ภาชนะ	เครื่องใช้อุปโภคบริโภค	
เช่น	แลกขันตักน�้า	แลกไข่	หรือเสื้อผ้า	เป็นต้น	ซึ่งจะช่วย
ลดขยะและช่วยในการปลูกจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ 
ของประชาชนและชุมชน
 จังหวัดอุบลราชธานี 
		 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มลูฝอยจงัหวดัอบุลราชธาน	ี(ครัง้ที	่๒)	เพือ่พจิารณาให้ความ

เหน็ชอบแผนบริหารจัดการขยะมลูฝอยจังหวดัอบุลราชธานี 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)	ในวนัจนัทร์ที	่๑๕	ธนัวาคม	๒๕๕๗	และ
จัดส่งแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานี	
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)	ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม	ตามหนงัสอืจงัหวดัอบุลราชธาน	ีที	่อบ๐๐๑๓.๒/	
๒๐๓๘๘	ลงวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๗	โดยครอบคลุม	๔	
ยทุธศาสตร์ตาม	Roadmap	การบรหิารจดัการขยะมลูฝอย
และของเสียอันตรายของ	คสช.	ประกอบด้วยประเด็น
	 ๑)	การก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก�าจัด
ขยะมูลฝอย
		 ๒)	การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม	(ขยะมูลฝอยใหม่)
		 ๓)	การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายทีเ่หมาะสม	(ขยะมลูฝอยใหม่)
		 ๔)	การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้

ข้อเสนอแนะที่ ๒.	 จังหวัดควรรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน	ต้องมกีารท�าประชาพจิารณ์	หรอืให้ผูน้�าท้องถิน่	
ท้องที่	 เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด	 จังหวัดต่างๆ	 มีการ
รายงาน	
		 ๑)	ในกระบวนการจัดท�าแผนบริหารจัดการขยะ
ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วนไปจ�านวน	๔	ครั้ง
		 ๒)	ขั้นตอนการก่อสร้างหรือด�าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์รวมการก�าจัดขยะและสถานีขนถ่ายจะต้องมีการ 
รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนก่อนด�าเนนิการแต่ปัจจบุนั
เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะที่ ๓.	 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงพระเจรญิพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	
ในวนัท่ี	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๗	ประกอบกบัท่ีรัฐบาลมนีโยบาย
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	 โดยการรณรงค์ให้ประชาชน 
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	การแปรรูปขยะเป็นพลังงานและ



200  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การสร้างวนิยัของคนในชาติ	เพ่ือน�าไปสูก่ารจดัการสิง่แวดล้อม
ที่ดีอย่างยั่งยืน	 จึงขอให้จังหวัด	 อ�าเภอ	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	 และส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องด�าเนนิการจดัให้มี
หรอืด�าเนนิโครงการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกยีรติ
	 ๑)	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
รณรงค์สร้างจิตส�านึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยและ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	
หัวหน้าส่วนราชการ	 นายอ�าเภอ	 ผู้บริหาร	 อปท.ร่วมเป็น
กรรมการ
		 ๒)	แจ้งให้	อปท.	ประชาสมัพนัธ์รณรงค์สร้างจติส�านกึ
ประชาชนให้ช่วยกนัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยของบ้านเมอืงโดยเฉพาะอย่างยิง่เส้นทางคมนาคม	
สวนสาธารณะ	สถานทีท่่องเทีย่ว	รวมทัง้ให้	อปท.	จดัหาภาชนะ
รองรับขยะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเพียงพอ	
		 ๓)	จังหวัดได้แจ้ง	อปท.	ด�าเนินการตามโครงการ

คลองสวยน�า้ใส	คนไทยมคีวามสขุ	โดยให้มกีารส�ารวจค	ูคลอง 

หนองบงึ	แหล่งน�า้สาธารณะทีม่ปัีญหา	เรือ่งวชัพชื	ผกัตบชวา 

หรอืตืน้เขนิ	เพือ่ด�าเนินการโดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกนั

ก�าจัดวัชพืช	 ผักตบชวาในโอกาสส�าคัญต่างๆ	 หรือใช ้

งบประมาณด�าเนินการขุดลอกคลอง	 เพื่อให้ประชาชน

สามารถใช้ค	ูคลอง	หนอง	บงึ	หรอืแหล่งน�า้สาธารณะได้ตาม

วตัถปุระสงค์และผลการด�าเนนิการได้ม	ีอปท.บางแห่งรณรงค์ให้

ประชาชนด�าเนินการก�าจัดวัชพืช	 และบางแห่งได้ใช  ้

งบประมาณของตนเองในการขุดลอกคูคลองและมีการ

รายงานให้จังหวัดทราบบางส่วน

ข้อเสนอแนะท่ี ๔.	ให้ด�าเนนิการตามโครงการรณรงค์รักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยภายในชมุชน	

เส้นทางคมนาคม	ที่สาธารณะ	และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ

ทั่วประเทศ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๕๘	อย่างต่อเนื่อง

 จังหวัดสกลนคร

	 -	 ออกค�าสั่งส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม	สกลนคร	ท่ี	๑๒๗/๒๕๕๗	ลงวนัท่ี	๒๒	ธนัวาคม	

๒๕๕๗	 เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด�าเนิน

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที	่เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมิูอากาศ	จงัหวัดสกลนครประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
	 -	 ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานตั้ งแต ่ เดือน
พฤศจิกายน	๒๕๕๗
	 -	 เดินทางไปศึกษาดูงานที่จั งหวัดนครปฐม	
นครราชสมีา	สระบรุ	ีในระหว่างวนัที	่๑๒-๑๕	มกราคม	๒๕๕๘
	 -		ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แผนงาน
	 -		กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	ได้อนมุตังิบประมาณ
ให้ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร	 
ด�าเนนิการซ่อมแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้	จ�านวน	๒	แห่ง 
ดังนี้
	 ๑)	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ายม	 บ้านอากาศ	
ต�าบลอากาศ	อ.อากาศอ�านวย	จังหวดัสกลนคร	งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐	บาท	
	 ๒)	เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้สงคราม	บ้านท่างาม	
ต�าบลหนองบวัสมิ	อ�าเภอตากล้า	จงัหวดัสกลนคร	งบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐	บาท

ข้อเสนอแนะที ่๕.	การรกัษาความสะอาดความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยภายในชุมชน	จังหวัด	จัดท�าแผนการด�าเนินงาน 
ให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	 และ 
เป็นข้อมลูในการตดิตามผลความก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน	
เนื่องจากการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยภายในชมุชน	เส้นทางคมนาคม	ทีส่าธารณะ	และ
แหล่งท่องเที่ยวมีขอบเขตการด�าเนินงานที่กว้างไม่เจาะจง
เฉพาะเรื่องปัญหาขยะเท่านั้น
 จังหวัดสกลนคร
	 -	 ออกค�าส่ังจังหวัดสกลนคร	 ที่	 ๓๒๕๖/๒๕๕๗	 
ลงวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสกลนคร
	 -		จดัท�าแผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั
	 -	 จัดท�าส่งแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด
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	 -		จดัส่งแผนบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของจังหวดั

ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 -		ประชาสัมพันธ์โครงการทางสื่อต่างๆ

	 -	 จังหวัดสกลนครได้รับการสนับสนุนเรือก�าจัด

วัชพืชจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	จ�านวน	๒	ล�า	ขณะนี้

เข้าด�าเนินการก�าจัดวัชพืชในบริเวณ	ต�าบลธาตุพนมเชิงชุม	

และต�าบลเหล่าปอแดง	ได้ปริมาณงาน	๑๑,๖๕๕	ตัน

	 -		วชัพชืในหนองหารมจี�านวนมาก	กว่าท่ีเรือก�าจัด

วัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าด�าเนินการ

ก�าจดัให้หมดได้ภายใน	๑	ปี	จงึควรให้เพิม่จ�านวนเรอือกี	๑	ล�า 

รวมเป็น	๓	ล�า

	 -		ได ้ รับการสนับสนุนเรือก� าจัด วัช พืชจาก 

กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว

ข้อเสนอแนะที่ ๖.	 ขอให้เตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ	

และเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	

อย่างยั่งยืน

 จังหวัดกาญจนบุรี

	 ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กาญจนบุรี	ได้มีหนังสือแจ้งเวียน	ดังนี้

	 -	 ที่	 กจ	 ๐๐๒๓.๓/ว๘๐๑	 ลงวันที่	 ๒๖	 ก.ย.๕๗	

เรื่องข้อมูลเก่ียวกับปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย

ของ	อปท.	โดยให้รายงานภายใน	วันที่	๑๕	ก.ย.	๕๗

	 -	ที	่กจ	๐๐๒๓.๓/ว๒๐๔๔๖	ลงวนัที	่๑๘	พ.ย.๕๗	

เรื่อง	 ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เรื่อง	

Roadmap	การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

	 -		ที	่กจ	๐๐๒๓.๓/ว๑๖๑๒๙	ลงวนัท่ี	๑๓	ก.ค.	๕๘	

เรื่อง	การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน

ในกิจการของรฐั	(กรณโีครงการก�าจดัขยะมลูฝอยของ	อปท.)

ข้อเสนอแนะที่ ๗.	ขอให้จังหวัด	อ�าเภอ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่และส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการด้านการ

รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	เช่น	การคัดแยกขยะตั้งแต่

ต้นทาง	 การแปรรูป	 ขยะเป็นพลังงาน	 และการสร้างวินัย

ของคนในชาต	ิเพือ่น�าไปสูก่ารจดัการสิง่แวดล้อมทีด่อีย่างย่ังยืน

 จังหวัดปราจีนบุรี

		 ๑)	ทกุหน่วยงานต้องเป็นผูส้นบัสนนุการด�าเนนิงาน

รวมท้ังให้ข้อมลู	ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัประชาชน	โดยเฉพาะ 

อปท.	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการขยะมูลฝอย	 

ต้องมกีารเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายรวมถงึหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงาน

	 ๒)	ขอให้จงัหวดั	อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านการรณรงค์ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	เช่น	การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	

การแปรรูป	 ขยะเป็นพลังงาน	 และการสร้างวินัยของคน 

ในชาติ	 เพื่อน�าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

เหมาะสมท่ีเอื้อต่อการด�าเนินการตาม	 Roadmap	 ฯ	 เช่น	

ระเบียบร่วมทุนกับภาคเอกชน,	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

		 ๓)	เสนอให้คณะกรรมการสาธารณสขุ	ให้ค�าปรกึษา

ต่อ	 อปท.	 ในการออกข้อก�าหนดท้องถิ่น	 ตาม	 พ.ร.บ.	 

การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ให้สอดคล้องกับแผนการ

บรหิารจดัการขยะ	(ก�าหนดค่าธรรมเนยีม,	ก�าหนดเขตพืน้ที่

ห้ามเทกอง)

 การสร้างวินัยของคนในชาติ

		 ๑)	มแีนวโน้มการสร้างจิตส�านกึและวนิยัในการลด	

และคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชนใน 

สถานศึกษา	 ต่อเนื่องจากโครงการโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ

จังหวัดปราจีนบุรี	 ปี	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	 ๗	 โรงเรียน	 ได้แก	่

รร.ปราจิณราษฎรอ�ารุง,รร.ชิตใจชื่น,รร.ศรีมโหสถ, 

รร.ศรมีหาโพธ,ิรร.ลาดตะเคยีนราษฎร์บ�ารงุ,	รร.กบนิทร์วทิยา, 

รร.มณีเสวตอุปถัมภ์	 และปี	๒๕๕๘	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ด้านการจัดการขยะ	ณ	ชุมชนดงบัง	 อ�าเภอประจันตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี

	 ๒)	มีพื้นที่เป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอย 

พ้ืนท่ีต้นแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสม	 คือ	 เทศบาล 

เมอืงปราจีนบรีุ	โดยด�าเนนิการร่วมกบัส�านกังานส่ิงแวดล้อม

ภาคที่	๗
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ข้อเสนอแนะที่ ๘.	 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานทีจ่�ากัดขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีวกิฤต	(ขยะมลูฝอยเก่า)	
จังหวดัควรส่งเสริมชุมชนต่างๆให้ความส�าคัญในการตระหนกั
ถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะจากต้นทาง	 และการ
ด�าเนินการร่วมกันของสมาชิกชุมชนในทุกต�าบล
 จังหวัดสงขลา
	 ๑)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสงขลาร่วมกับ	สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่	๑๖	ได้ผลักดัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป้าหมายได้เสนอรายละเอยีด
โครงการ	โดยการเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาตเิพือ่ขอตัง้งบประมาณหมวดเงนิอดุหนนุ
เฉพาะกจิโครงการสนบัสนนุแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	 ตามพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.๒๕๕๒	ซึง่จงัหวดัสงขลาได้เสนอ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๙	
ขณะนี้ด�าเนินการในขั้นตอนการพิจารณาของส�านัก 
งบประมาณ	จ�านวน	๔	โครงการ	คือ
		 	 (๑)		โครงการการสร้างระบบก�าจดัขยะมลูฝอย
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	ระยะที่	๑	เทศบาล
ต�าบลจะนะ	งบ	๗๔.๖๗๖	ล้านบาท
  	 (๒)		โครงการก่อสร้างพร้อมตดิตัง้เตาเผามลูฝอย
ติดเชื้อเทศบาลนครหาดใหญ่	งบประมาณ	๒๓๐	ล้านบาท
		 	 (๓)		โครงการก่อสร้างสถานีขนขยะมูลฝอย
เทศบาลเมอืงก�าแพงเพชร	งบประมาณ	๓๕.๙๓๒	ล้านบาท
		 	 (๔)		โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานีก�าจัด 
ขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 งบประมาณ	 
๔๘๘.๓๖๘	 ล้านบาท	 ด�าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา
	 ๒)	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลาได้สนบัสนนุ
งบประมาณประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 จ้างเอกชนเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบโครงการก่อสร้างระบบก�าจดั
ขยะมูลฝอยเทศบาลต�าบลบ่อตรู	 เพื่อรองรับการจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน	ในพืน้ทีค่าบสมทุรสทงิพระ	ส�าหรบัเป็น
ข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป

	 ๓)	เทศบาลนครหาดใหญ่	และบริษทั	จีเดค	จ�ากัด	
เป ิดเดินระบบของโรงงานก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
และแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครหาดใหญ่	
เมือ่วนัที	่๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	ปัจจบุนัก�าลงัเพิม่ประสทิธภิาพ
การด�าเนินงานในการก�าจัดขยะมูลฝอยรายวัน	 และ 
ร้ือร่อนขยะมลูฝอยสะสมมาเข้าระบบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น
	 ๔)	จงัหวดัสนบัสนนุให้ภาคเอกชนลงทนุด�าเนนิการ
ก่อสร้างระบบก�าจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	 
ในพื้นที่	อปท.	เป้าหมาย	๓	แห่ง	คือ	เทศบาลนครสงขลา	
เทศบาลเมืองสะเดา	และเทศบาลเมืองบ้านพรุ
	 ๕)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสงขลา	 ได้ด�าเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดับพืน้ท่ีรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.๒๕๕๘	 น�าร่องกิจกรรมส่งเสริมการลด	 ใช้ซ�้าแปรรูป
กลบัมาใช้ใหม่	(๓Rs)	มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป้าหมาย
น�าร่องจ�านวน	๕	แห่ง	คือ
		 	 (๑)		พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลสทงิพระ	จดัอบรมเมือ่
วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ณ	หอประชุมรัตนโกสินทร์	
อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	๕๙	คน
	 	 (๒)		พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลชะแล้	จดัอบรมเมือ่วนัที ่
๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี	 ๖	 อ.สิงนคร	 จ.สงขลา	 ผู้เข้าร่วม
จ�านวน	๕๖	คน
		 	 (๓)		พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลป่าขาด	 
จัดอบรมเมื่อวันที่	 ๑๓	 กุมพาพันธ์	 ๒๕๕๘	 ณ	 อาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์	อ.สงิหนคร	จ.สงขลา 
ผู้เข้าร่วมจ�านวน	๕๙	คน
		 	 (๔)		พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลควนโส	 
จัดอบรมเมื่อวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุม	 
อบต.ควนโส	อ.ควนเนียง	จ.สงขลา
		 	 (๕)		พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลปากรอ	 
จัดอบรมเมื่อวันที่	 ๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	
อบต.ปากรอ	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา
 ๖)	กจิกรรมเฝ้าระวงัและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่ งแวดล ้อมของเครือข ่ ายอาสาสมัครพิ ทักษ ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน	 (ทสม.)	 
โดยเตรียมด�าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย	จ�านวน	๘	แห่ง	ได้แก่	อบต.ทุง่หวงั	ทต.ก�าแพงเพชร 
อปท.ในพื้นที่อ�าเภอนาทวี	 ๓	 แห่ง	 และ	 อปท.ในพื้นที ่
อ�าเภอหาดใหญ่	๓	แห่ง
	 ๗)	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการและสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา
ในการจดักจิกรรมลด	คดัแยกขยะมลูฝอยในสถานทีท่�างาน
	 	 (๑)		ส่งหนังสือถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่
จงัหวดัสงขลา	ตามหนงัสอื	สนง.ทรพัยากรธรรมชาตจิงัหวดั
สงขลา	 ที่	 สข	 ๐๐๑๓.๒/ว๗๓	 ลว	 ๒๕	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	 
เรือ่ง	ขอความร่วมมือจัดกจิกรรมลดขยะมูลฝอย	เพ่ือขบัเคลือ่น 
Roadmap	การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
	 	 (๒)		ขอความร่วมมือในการประชุมหัวหน้า 
ส่วนราชการจังหวัดสงขลาประจ�าเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๘	 
เมื่อวันที่	 ๓๐	 มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	 ๑	 ชั้น	 ๕	 
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
	 ๘)	ชี้แจงและขอความร ่วมมือในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา	 ประจ�าเดือนเมษายน	
๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุม	๑	
ชั้น	๕	ศาลกลางจังหวัดสงขลา

ข้อเสนอแนะท่ี ๙.	 ขอให้จังหวัดได้ศึกษาแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการขยะของจังหวัดในพื้นที่น�าร่อง	 เพื่อน�ามา
ปรบัใช้ส�าหรบัการบรหิารจดัการขยะให้เหมาะสมกบัสภาพ
พื้นที่ของจังหวัด
 จังหวัดราชบุรี
	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จงัหวดัราชบรุแีละส�านกังานสิง่แวดล้อมที	่๘	(ราชบรุ)ี	น�าคณะ
ศึกษาดูงานจากจ�านวน	๓๐	 คน	 เข้าศึกษาดูงานเรื่องการ
จัดการขยะแบบครบวงจรการศกึษาเพือ่	ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่เป็นเจ้าของระบบก�าจัดขยะมูลฝอย
มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง	การก�าจดัขยะแบบครบวงจร	และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในพื้นที่รับผิดชอบ	ณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	
ม.เกษตรศาสตร์	เมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๘

ข้อเสนอแนะที่ ๑๐.	 ขอให้จังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์	
ประชาสัมพันธ์การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยโดยเฉพาะโครงการ	กิจกรรมทีส่ร้างและปลูกจติส�านกึ
ให้กับเด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษาจิตส�านึก/
กระตุน้เตอืนชมุชนในการลดขยะ/การสร้างวนิยัในการจดัการ
ขยะทางสถานวีทิยุ	สวท.ราชบุร	ีคล่ืน	AM	๑๕๙๓	KHz	เป็นต้น
 จังหวัดราชบุรี
	 ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดด�าเนินงานในการ
จัดการเรียนการสอนการจัดการขยะมูลฝอย	 โดยการ 
จดักจิกรรมต่างๆ	เพือ่สร้างความตระหนกัในการแก้ไขปัญหา
ขยะมลูฝอยให้กบันกัเรยีนและบคุลากรในสถานศกึษาและ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขตามสายของโรงเรยีน	
การแทรกในกิจกรรมของแต่ละรายวิชา	 (การสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวติ	และส่ิงแวดล้อม)	จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคลิ 
การจัดบอร์ดนิทรรศการ	 กิจกรรมขยะแลกแต้ม	 และ
กิจกรรมจัดท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยไส้เดือน	กิจกรรมการท�าดิน
เกษตรอินทรีย์จากเศษวัสดุธรรมชาติ	 การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตส�านึก/กระตุ้นเตือนชุมชนในการลดขยะ/	 
การสร้างวนิยัในการจัดการขยะทางสถานวีทิย	ุสวท.ราชบุรี	
คลื่น	AM	๑๕๙๓	KHz	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะที ่๑๑. ขอให้จงัหวดัมีแผนงานและได้มอบหมาย
ให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด�าเนนิการรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมือง	
เช่น	แม่น�า้ล�าคลองไม่มผีกัตบชวาและขยะ	เสาไฟฟ้าไม่มสีาย
ระโยงระยางค์	ดูเป็นระเบยีบสวยงาม	ป้ายโฆษณาตดิถกูต้อง
ตามระเบยีบกฎหมาย	แขง็แรง	มัง่คง	ไม่บดบงั	ทศันวสิยัน์	เป็นต้น 
 จังหวัดราชบุรี
	 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินงาน 
จัดเก็บผักตบชวาตามโครงการคลองสวยในน�้ าใส	 
อย่างต่อเนือ่งตามหนงัสอื	ด่วนทีส่ดุ	ที	่รบ	๐๐๒๓.๑/ว	๓๑๙	 
ลงวันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๕๘
	 -	 สนง.	 โยธาธิการ	 และผังเมืองจังหวัดโดยร่วม

ด�าเนินการในการบริหารจัดการน�้าและก�าจัดสิ่งกีดขวาง

ทางน�้ าที่ เป ็นอุปสรรคในการแก ้ ไขจัดการเรื่องน�้ า	 

โดยสนับสนุนเรือก�าจัดผักตบชวาของกรมโยธาธิการและ



204  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผังเมือง	 และก�าหนดพื้นที่ที่จะด�าเนินการบริเวณแม่น�้า 

แม่กลองในตั้งแต่อ�าเภอบ้านโป่ง	 อ�าเภอโพธาราม	อ�าเภอ

เมอืงราชบุร	ีและอ�าเภอด�าเนนิสะดวก	ซ่ึงทางทหารได้ร่วมกบั

จังหวัดราชบุรีจะด�าเนินการในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๘

	 -	 เรื่องป้ายโฆษณาได้ก�าชับให้	 อปท.	 ทุกแห่ง 

ในจังหวัดราชบุรีฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม	 พ.ร.บ.	

ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	แจ้งเตือนประชาชนสอดส่อง

ดแูลอาคารบ้านเรอืนให้มสีภาพมัน่คงแขง็แรงและระมดัระวงั

อันตรายที่อาจเกิดจากพายุฤดูร้อน	 กรณีป้ายโฆษณา 

ขนาดใหญ่ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง 

ให้ตรวจสอบและพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมโดยเคร่งครัด	 ถ้ามีการก่อสร้างหรือดัดแปลง 

โดยฝ่าฝืนกฎหมาย	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องด�าเนินการ 

ตามอ�านาจหน้าที่โดยเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะที่ ๑๒.	 ขอให้จังหวัดส่งเสริม	 สนับสนุนให้ 

ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และประชาชน 

ได้เข้ามส่ีวนร่วมและตระหนักเห็นคณุประโยชน์การรณรงค์

การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของ

บ้านเมือง	

 จังหวัดราชบุรี

	 มีหนังสือด่วนที่สุดที่	 รบ	 ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๑๘๓	 

ลงวันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๗	แจ้ง	อปท.	ประสานความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาคเอกชน	กลุม่ต่างๆ	ในการ

ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกในการรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง

ข้อเสนอแนะที่ ๑๓.	 ขอให้จังหวัดส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้น�าผกัตบชวามาใช้ประโยชน์	เช่น	ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

สัตว์	ท�าปุ๋ย	เครื่องจักสาน	หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ	เพื่อ

เสริมรายได้ให้กับชุมชน	เป็นต้น	

 จังหวัดราชบุรี

 มีหนังสือด่วนที่สุดที่	 รบ๐๐๒๓.๓ว/๑๘๑๘๓	 

ลงวนัที	่๒๔	ตลุาคม	๒๕๕๗	แจ้ง	อปท.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้น�าผักตบชวามาใช้ประโยชน์	 ทั้งนี้	 ส�าหรับผักตบชวา 

มีการน�ามาขยายผล	 โดยการน�าไปเพาะเห็ดฟางแจก 

ให้ประชาชนในพื้นที่	 ท�าเชือกมัดพืชผลทางการเกษตร

ประกอบด้วย	 อบต.ดอนคา	 (ม.๓)	 อบต.ดอนใหญ่	 

แหล่งท่องเที่ยว	 ได้มีกิจกรรมการลอกผักตบทุกสัปดาห์	

ได้แก่	อ�าเภอด�าเนินสะดวก

ข้อเสนอแนะที ่๑๔.	ขอให้จังหวดัก�าชบัให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตรวจตราและเข้มงวดกับโรงฆ่าสัตว์ให้ดูแล

รักษาความสะอาดให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

 จังหวัดราชบุรี

 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมก�ากับ

ตรวจสอบโรงงานฆ่าสัตว์	และการฆ่าสัตว์ที่เป็นของ	อปท.	

และเอกชน	ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดหลัดเกณฑ์	

วธิกีารโดยเคร่งครัดเพือ่ให้เน้ือสตัว์มคุีณภาพ	มคีวามสะอาด 

ถูกหลักอนามยั	และให้	อปท.	ส�ารวจจ�านวนพนกังานตรวจ

โรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเตรียมการ

อบรมบคุลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ตามหนงัสอื	

ด่วนท่ีสดุ	ท่ี	รบ๐๐๒๓.๑/ว๖๙๖๖	ลงวันท่ี	๙	เมษายน	๒๕๕๘

ดังนี้

 (๑)		 ประสานและส่งเสรมิให้เทศบาล/อบต.	ทกุแห่ง

มีการออกข้อก�าหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพ่ือใช้ในการควบคมุ	ก�ากับ	ดแูล

การจดัตัง้ตลาดและสถานทีจ่�าหน่ายอาหารให้ถกูสขุลักษณะ

	 (๒)		ร่วมกบัเทศบาลเมอืงราชบรีุ	จัดท�าถนนอาหาร

ปลอดภัย	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	ใน	๑๒	เมือง

ต้องห้ามพลาด	 จ�านวน	 ๑	 แห่ง	 ได้แก่	 ตลาดที่ราชพัสด	ุ

(สนามหญ้า)	 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร

ในด้านสุขาภิบาลอาหาร	ความสะอาด	และมาตรฐานของ

ร้านอาหาร

	 (๓)		ร่วมกับตลาดศรีเมือง	 อบรมให้ความรู ้แก่ 

ผู้ประกอบการค้าอาหาร/เกษตรกร	 และจัดวันรณรงค์ 

ลด	 ละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร	 ประกาศเป็นพื้นที่	 

No	Foam	

		 (๔)		ส่งเสริมให้สถานบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกแห่ง	 มีการดูแลเรื่องความสะอาดและให้มี
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ห้องน�้าผู้พิการ	 โดยประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือน/ตรวจสอบ

การปิดป้ายแสดงราคาสนิค้า	ตาม	พ.ร.บ.	ว่าด้วยราคาสนิค้า

และบริการ	พ.ศ.	๒๕๔๒

ข้อเสนอแนะท่ี ๑๕.	 ขอให้จังหวัดเสนอความเห็นในการ

แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายระเบยีบและหลกัเกณฑ์การบรหิาร

จดัการขยะทีเ่กีย่วข้องและเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีเ่พือ่ให้เกดิ

ความชัดเจนในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลอย่างเตม็ท่ี	สนง.ทสจ.	ได้น�าเสนอข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย	ได้แก่

	 (๑)		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรมี 

นโยบายให้	 อปท.	 มีพื้นที่จัดเก็บขยะอันตรายและน�าส่ง 

ศูนย์รวบรวม	และพิจารณามอบหมายให้	อบจ.	สนับสนุน

งบประมาณและร่วมในการด�าเนินการ

	 (๒)		ควรให้มีการออกกฎหมายบังคับให้บริษัท 

รบัผดิชอบรบัซากผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นของเสยีอนัตราย	ประเภท 

หลอดไฟ	แบตเตอรี	่ฯลฯ	กลบัไปก�าจดั	ให้	ผต.นรม.	ทราบ

ในคราวประชุมการตรวจราชการของ	ผต.นรม.	 รอบที่	๑	

และรอบที่	๒	ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	แล้ว

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจ

ราชการภาคประชาชน

๑. การดำาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย

	 	 ๑)	ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส�าคัญและใกล้ตัว 

มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีพของคน 

ในพืน้ทีน่ัน้ๆ	ต้องมแีผนด�าเนนิการอย่างถกูต้องและรวดเร็ว

ควรประชาสมัพนัธ์ให้กบัประชาชนในทีน่ัน้เข้าใจถงึพิษภยั

และให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้งท�าลายทุกสิ่ง

	 	 ๒)	รฐับาลไทยควรไปศกึษาการก�าจัดขยะของ

ประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการก�าจดัขยะมลูฝอย	เช่น

บริษัทของประเทศเยอรมันที่สามารถก�าจัดขยะได้ผล 

อย่างดีมาก	เอามาเป็นรูปแบบและมาท�าในประเทศไทย

	 	 ๓)	การวางระเบยีบมาตรการการบรหิารจดัการ

ขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	เพือ่ให้จัดการขยะมลูฝอย 

มกีารด�าเนนิการอย่างมรูีปธรรม	ลดความซ�า้ซ้อนและแก้ไข

อปุสรรในการก�ากบัดแูลให้มีประสิทธภิาพมากข้ึน	ง่ายต่อการ

บริหารจัดการองค์การทั่วประเทศ	 ควรบูรณาการร่วมกัน

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้ 

เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ดีและยั่งยืน	

	 	 ๔)	เป็นการบรหิารทีม่คีวามใส่ใจในการจดัการ

	 	 ๕)	ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่ส�าคัญต่อการ

พัฒนาเทศชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	 หากพัฒนา

มากเท่าไร	 การบริโภคสินค้าต่างๆ	 เพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว	 
ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการบริหารจัดที่ดีในอนาคต	 
ขยะมลูฝอยจะล้นเมอืง	ยากต่อการบรหิารจดัการอย่างแน่นอน
	 	 ๖)	การจดัการขยะถงึแม้ว่ารฐับาลจะมนีโยบาย
ดีเด่นเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดส้ินไปได้	 
การจัดการขยะให้ลดลงหรือให้เหลือจัดเก็บน้อยที่สุด	 
รฐัจะต้องมกีระบวนการวเิคราะห์ปัญหาตัง้แต่ต้นทางของขยะ
จนถงึกองขยะให้ได้ว่ามาจากไหนซึง่ทุกคนรูดี้แต่กแ็ก้ไขไม่ได้
เพราะประชาชนยังขาดความรับผิดชอบในการลดขยะ
เพราะประชาชนส่วนหนึ่งของการจัดการขยะมีหน่วยงาน
องค์กรทีต้่องดูแลโดยตลอดอยูแ่ล้ว	หน่วยงานองค์กรเองก็
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ซึง่ถ้าท�าอย่างนีแ้ละคิดว่าจะแก้ปัญหา
ขยะได้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นนับปัญหาขยะที่มีแต่เพิ่มขึ้น	
เพราะฉะนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐหรือหน่วยงานองค์การ 
ต้องสร้างความรู้
	 	 ๗)	การด�าเนนิการตาม	Road	Map	ของรฐับาล
ค่อนข้างครอบคลุมดี	 แต่ควรจะให้ความส�าคัญกับจังหวัด
ท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศ	
	 	 ๘)	การด�าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของรฐับาลเป็นนโยบายทีด่	ีการวางแผนในการก�ากบัตดิตาม
เป็นจดุอ่อน	เพราะตอนเริม่ต้นกจ็รงิจงักบัทกุองค์กร	แต่ปล่อย
ระยะช่วงหนึง่กก็ลับสู่สภาพเดมิ	แต่ละองค์กรไปมียุทธศาสตร์
ของตนเองทีช่ดัเจน	คอืไปศกึษาดงูานต่างๆ	กนั	ซึง่สิน้เปลอืง
งบประมาณ	นโยบายดแีต่ทกุองค์กรต้องท�าให้จรงิจงัต่อเนือ่ง
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	 	 ๙)	นโยบายของภาครัฐได้วาง	Road	Map	ไว้
และและสามารถตอบสนองของแต่ละพื้นที่	 เป็นโครงการ
ท่ีดีมาก	ควรด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะขยะมลูฝอย
ของเสียอันตราย	และขยะที่เกิดจากเทคโนโลยี
	 	 ๑๐)	ควรให้กระทรวงพลงังานเข้ามาบรูณาการ
เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยได้ในด้านของพลังงาน
และขยะบางอย่างที่แปรรูปได้
	 	 ๑๑)	รฐับาลควรเร่งการออกกฎหมาย	ระเบยีบ	
ข้อบังคับ	 หน่วยงานต่างๆ	 ในภาครัฐโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	ซึง่มอี�านาจหน้าทีต่าม	พ.ร.บ.	สภาต�าบล
และองค์การบริหารส่วนต�าบล	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ในเรื่องการ
ก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วให้สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระในการบริหารจัดการ	ควรมี
	 		 	 	 		(๑)		 การประชาสัมพันธ์	 รัฐบาลควรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าโครงการให้ความรู้สร้าง
จติส�านกึ	ตระหนกัในการจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนให้ถกูต้อง
แก่ประชาชนมากยิง่ขึน้เพราะ	ปัจจบุนัการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์
ของภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอยยังมีอยู่น้อยมาก
	 		 	 	 		(๒)		 ภาครัฐควรด�าเนินการอุดหนุนหรือ
ให้งบประมาณในการเตรียมความพร้อม	เพื่อก่อสร้างหรือ
ฟื้นฟูสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยขึ้นใหม่ในระดับต�าบลหรือ
อ�าเภอเพื่อรองรับปริมาณขยะหรือของเสียอันตราย 
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
		 	 	 	 		(๓)		 รัฐบาลควรสั่งการออกกฎหมาย	
ระเบียบข้อคับ	 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น	อบต.	ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตาม	พ.ร.บ.	สภาต�าบล
อยูแ่ล้ว	ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	ในเรือ่ง	ก�าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู
อยู่แล้วสามารถด�าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องในการ
บริหารจัดการ	 ควรมีและออกกฎหมายก�าชับอย่างจริงจัง 
กับท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย
	 	 ๑๒)	สนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการด�าเนินงาน 
ของรฐับาลในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย	เพราะขยะมลูฝอย
ถอืว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดกับชุมชนทกุระดับ	แต่ยงัขาดการบรหิาร
จัดการอย่างเป็นระบบ	

      ข้อเสนอแนะ
		 	 	 	 		(๑)	 เสนอให้รัฐบาลแบ่งพ้ืนที่ของแต่ละ
จังหวดัทัว่ประเทศออกเป็นสี	ตามระดับความรนุแรงของปัญหา
	 	 	 	 		(๒)	 ก�าหนดแนวทางการแก ้ป ัญหา 
แต่ละพื้นที่สี	โดยมีตัวอย่างน�าร่องสีละ	๑	จังหวัด
		 	 	 	 		(๓)	 หากรูปแบบที่บริหารจัดการขยะ 
ที่ประสบความส�าเร็จเพื่อขยายผลในโซนเดียวกัน
	 	 ๑๓)	เป็นนโยบายทีม่คีวามส�าคญัต่อจงัหวดัมาก
เนื่องจากปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีความต้องการใช้มาก
ขึ้ น ในขณะที่ทรัพยากรที่ มี อยู ่ อย ่ างจ� ากัด เท ่ านั้ น	 
ดงันัน้	การใช้ทรพัยากรของสงัคมจงึมุง่ทีใ่ช้อย่างมคุีณภาพ	
และใช้อย่างเต็มทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ	ของเหลอืใช้นีเ้ป็นขยะ
สามารถน�ากลับแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง	

ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีวินัยในการใช้

ทรัพยากรตลอดจนการน�าทรัพยากรเหลือใช้ที่เป็นขยะ

กลับมาใช้ใหม่	 หรือบริการขยะเพื่อการบริหารจัดการ 

เป็นประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

	 	 ๑๔)	ภาคประชาชนมีการร่วมมือแต่ยังไม่ครบ

ทุกพื้นที่	 ข้อเสนอแนะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในต�าบล 

ในชุมชนทุกหมู่บ้านรู้วิธีการคัดแยกหรือเก็บข้อมูล

	 	 ๑๕)	การบริการจัดการขยะมูลฝอยตาม	road	

map	 ของรัฐบาลคือเป็นนโยบายที่ดี	 แต่ควรบริการ 

ทั้ง	๔	แนวทาง	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยมาตรการหลัก

หรือกฎหมายหลักในการด�าเนนิงานควบคูก่นัในระดบัพืน้ที	่ 

ซึง่ปัจจบุนัพระราชบญัญติัขยะแห่งชาติยังไม่มีการประกาศใช้	

จึงควรเร่งรัดการประกาศใช้	พ.ร.บ.	นี้โดยเร็ว

	 	 ๑๖)		มีความตั้งใจจริงแต่เรื่องขยะมูลฝอย 

เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของประชาชน	 

ไม่เหน็ความส�าคญั	ความเอาใจใส่ของทางราชการไม่มีการ

ดูแลเทศบาล	 อบต.	 การจัดการขยะแยกเป็นประเภทไว	้ 

แต่การทิ้งขยะก็ไม ่มีประชาชนสนใจ	 ทิ้งขยะตามใจ	 

กเ็ป็นภาระในการแยกขยะของเสียเป็นเวลานานในแต่ละวนั

	 	 ๑๗)		มกีารบรหิารจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็น

ระบบ	ดังนี้
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       	(๑)	รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหาขยะ	โดยก�าหนดเป็นวาระแห่งชาตแิละเป็นนโยบาย

รัฐบาล

	 	 	 	 			(๒)	 มีการก�าหนดขั้นตอนการขับเคล่ือน

การแก้ไขปัญหาเป็น	Road	map

	 	 	 	 			(๓)	มีการมอบหมายภารกิจให้กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการ 

ขบัเคลือ่นการด�าเนินงานร่วมกบักระทรวงอ่ืนๆ	อย่างชดัเจน

		 	 	 	 			(๔)		มีการบูรณาการทุกส่วนรับผิดชอบ

ร่วมกัน

	 	 	 	 			(๕)	 มีการแยกประเภทขยะ	 เพื่อความ

เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องตามล�าดับ

       (๖)		มีการก�าหนดขอบเขตในการตรวจ

ติดตาม

	 	 	 	 			(๗)	ท้องถ่ินมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ขยะ	รับจัดสรรงบประมาณด�าเนินการ

		 	 	 	 			(๘)	มกีระบวนการก�าจดัขยะทีเ่หมาะสม	

โดยประชาชนมีส่วนร่วม

		 	 	 	 			(๙)	การก�าจดัขยะก�าหนเป็นวาระจังหวดั	

มีรูปแบบการจัดการขยะที่ทุกคนให้ความส�าคัญ	ชัดเจน

		 	 	 	 			(๑๐)	น�าขยะมาใช้ประโยชน์	เกดิมูลค่าเพ่ิม

		 	 	 	 			(๑๑)	มีการปลูกฝังจิตส�านึกในการก�าจัด

ขยะรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและเยาวชน

	 	 ๑๘)		เตรียมการถึงขยะมีพิษ	 ควรได้รับการ 

ดูแลและแก้ไขจริงจัง	 ไม่ให้ผลลัพธ์ตกอยู่แก่ประชาชน 

ผู้ไม่มีความรู้เท่าถึงการณ์	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานที่ดีมากในการกระตุ้นส่งเสริม

ลงมือท�าให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของปัญหาขยะ 

ว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติที่ติดสร้างลักษณะนิสัยให ้

คนไทยเห็นความส�าคัญว่าต้องแก้ไขจริงจังได้แล้ว

	 	 ๑๙)		ควรมีการรณรงค์แบบยั่งยืน	 โดยเฉพาะ

พืน้ทีช่มุชนต่างๆ	ต้องเข้มงวด	คุม้ครองการจดัตัง้ทีแ่ยกขยะ

อาจจะเป็นพื้นที่ว่างน�ามาใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ

	 	 ๒๐)		ในทางปฏบิตัทิ�าแบบมแีผน	ต้นน�า้	กลางน�า้ 

ปลายน�า้	ทกุภาคส่วนร่วมท�าไปในทศิทางเดยีวกนัจงึเกดิผลส�าเรจ็

	 	 ๒๑)		การด�าเนินงานของรัฐบาลในการบริหาร

จดัการขยะมลูฝอยเป็นนโยบายทีด่มีาก	เพราะเป็นหลกัการ

ท่ีดีในการด�าเนินการและเป็นไปตาม	Road	map	มรีะยะเร่งด่วน 

ระยะปลานกลาง	 และระยะยาวซึ่งเป็นไปตามพื้นที่	 

คงไม่รุนแรงตามสภาวะในการก�าจัดขยะมลูฝอยทีมี่ปัญหา

เรื้อรังในบางจังหวัด	เพื่อท�าประเทศชาติไปสู่ความสะอาด

และความสวยงาม	 ลดมลพิษและภาวะสิ่งแวดล้อม	 

เน้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

 ๒. ช่องทางในการมส่ีวนร่วมในโครงการด้านการ

กำาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด อำาเภอ ท้องถิ่น 

  ๑)	มีการจ้างบริษัทห้างหุ้นส่วนมาก�าจัดขยะ

นัน้มกีารร่วมมอืกนัทัง้ภาครฐั	(ท้องถิน่)	กบัประชาชน	และ

มีระบบการแยกขยะอย่างแน่นอนชัดเจน

	 	 ๒)	เข้าร่วมโครงการฯ	ตามค�าสัง่จงัหวดัราชบุรี

ที	่๓๕๐๒/๒๕๕๗	เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ

ขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี	ลงวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๗

	 	 ๓)	เข้าไปช่วยอ�าเภอในการแก้ไขปัญหาขยะ	

และได้ตดิตามผลการด�าเนนิการ	ปรากฏว่าภายเวลาไม่กีเ่ดอืน

อดตีนายอ�าเภอบางแพ	สามารถแก้ไขปัญหาขยะกองโตของ

เทศบาลโพหกั	ทีม่มีานานหลายสบิปีได้	และแก้ได้อย่างถาวร 

ปัญหาขยะต�าบลโพหกัหมดไปถงึทกุวนนีน้บัเป็นแก้ไขปัญหา

ขยะที่น่าสนใจเป็นรูปแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง

	 	 ๔)		การก�าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีการ

ก�าหนดวธิกีารบรหิารจดัการหลากหลายวธิกีารเพ่ือน�าไปสู่

ขบวนการจัดเก็บอย่างได้ผลซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนที่ให้

ความส�าคัญ	โดยเฉพาะในระดับจงัหวดัพยายามวางโครงการ

รณรงค์ผ่านสือ่ทกุช่องทางจนถงึท้องถิน่หรอืต�าบลหมู่บ้าน

มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

	 	 ๕)		ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังในการประชุม 

ในระดับจังหวัดหลายครั้ง	 ได้รับทราบข้อจ�ากัด	 ดังนั้น	 

งบประมาณ	 เครื่องมือ	 ก�าลังคน	 และสถานที่จัดการขยะ	

ด้านการมีส่วนร่วม	 มีโอกาสได้ประชุมกับนายอ�าเภอและ

ได้ร่วมกระบวนการจดัการสิง่แวดล้อมและขยะบนเกาะลนัตา

ซึ่งจัดโดย	สมาคม	อสม.	จังหวัดกระบี่	ผลจากการด�าเนิน
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โครงการของ	 อสม.	 ท�าให้ต�าบลศาลาด่าน	 อ.เกาะลันตา 

ได้มีการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน

	 	 ๖)			ผูป้ระกอบการและโรงเรยีนเกดิการจดัการ

ต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน

	 	 ๗)	 ได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารจงัหวดัทราบดว่ีา	การบรหิารจดัการขยะโดยท�าแบบ

องค์การและบูรณาการกันทุกภาคส่วนจึงจะส�าเร็จ

	 	 ๘)			การด�าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย 

ของจังหวัดกระบี่ได้ประกาศนโยบายเน้นวาระเมือง

สวยงามน�้าใส	ได้เข้าร่วมโครงการพยายามให้ส่วนราชการ

และท้องที่ท้องถิ่นได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง

	 	 ๙)		ได้เป็นพี่เลี้ยงเขียนโครงการคัดแยกขยะ

ต้นทางให้กับ	อปท.	ร่วมกบัส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมจดัวางหน่วยงานและเป็นคณะกรรมโครงการนี้

	 	 ๑๐)		ปัญหากค็อื	หมัน่ตดิตามทีร่ะยะเวลาและ

เงื่อนไขจังหวัดเยอะมาก

	 	 ๑๑)		การไม่แน่นอนของเกณฑ์งบประมาณ 

จากส่วนกลาง

	 	 ๑๒)			จากการเข้าร่วมประชมุส่วนราชการในระดบั

อ�าเภอท้องถิน่	และได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ก�าจัดขยะ

ของท้องถิน่	หมูบ้่านทีอ่าศยัอยู	่มกีารคดัแยกขยะในต้นทาง

ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก�าจัดขยะของท้องถิ่น

	 	 ๑๓)		ได้รบัการจดัสรรทางจงัหวดัให้มส่ีวนร่วม

ในการประชุม

	 	 ๑๔)	 ได้รับทราบการด�าเนินงานโครงการ 

ด้านการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตะโก 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลตะโกได้จัดอบรมให้ความรู้

ด้านการจัดการคัดแยกขยะแก่ประชาชนท้ัง	 ๑๔	หมู่บ้าน	

ในต�าบลตะโก	 อ�าเภอทุกตะโก	 ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

และชี้แนะโครงการฯ	ก่อนด�าเนินการและได้เข้าร่วมรับฟัง

การอบรมจากวทิยาการของทางองค์การบรหิารส่วนต�าบล

	 	 ๑๕)			ในฐานะประชาชนในจังหวัด	 ข้าพเจ้า 

มโีอกาสรบัทราบการด�าเนนิงานโครงการด้านการจดัการขยะ

มูลฝอยของจังหวัด	อ�าเภอหรือท้องถิ่น	และได้มีส่วนร่วมใน

โครงการต่างๆ	ในฐานะท่ีปรกึษาผูต้รวจราชการ	ข้าพเจ้าได้

รับทราบจากการเข้าร่วมประชุมและศึกษาจากเอกสาร 

ที่ได้รับในเวทีการประชุม

	 	 ๑๖)		ทราบจากปฏบิติัของเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

และการรายงานของส่วนราชการ	ตลอดจนทราบจากภาค

เอกชนกลุม่ท่ีสนใจน�าขยะท่ีมีอยู่เพือ่การแปรรปูเป็นพลงังาน

ทางเลือกของสังคม	 วาระการบริหารทรัพยากรที่เหลือใช้

เป็นขยะเป็นความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของสังคม	 

ที่ต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพย์สินต่อไป	 และยินดีให  ้

ความร่วมมือและสนับสนุนให้กลุ่มทุนได้มีการท�าโครงการ

เปลี่ยนขยะที่ทิ้งกลับมาเป็นทรัพย์สินของสังคม

	 	 ๑๗)		ทางราชการหน่วยงานจังหวัดเข้าร่วม 

เป็นพิธีกร	อบรมในการให้ความรู้การคิดหรือแยกขยะ

  ๑๘)		ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม	 ได้ประสานงานให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

บรหิารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัจนัทบุรี	

และเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ทกุครัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ

ขยะมูลฝอยของจังหวัด

	 	 ๑๙)		การเข ้าร ่วมประชุมกับทางราชการ	 

การประชาสัมพันธ์ขอหน่วยงานต่าง	จากส่ือต่างๆ	ในฐานะ 

ผู้จัดรายการวิทยุทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ในเร่ืองการเกบ็ขยะไปออกอากาศเสมอๆ	และการร่วมสมัมนา

	 	 ๒๐)		ช่องทางการมีส่วนร่วมโครงการจัดการ

ขยะมูลฝอย

		 	 	 	 			(๑)	ในฐานะทีเ่ป็นผู้ปรกึษาผู้ตรวจราชการ

ภาคประชาชน	 มีส่วนได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินงาน 

ครบกระบวนการ	ทัง้ปัจจยัน�าเข้า	กระบวนการ	ปัจจัยส่งออก

		 	 	 	 			(๒)	ในฐานะเครือข่ายภาคีพัฒนาภาค

ประชาชน	ให้ความร่วมมอืโครงการก�าจดัขยะร่วมกบัจงัหวดั 

ส่วนราชการรับผิดชอบด�าเนินการ	ทั้งกระทรวงทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ

หน่วยงานอื่นๆ

		 	 	 	 			(๓)		ในฐานะแกนน�าภาคประชาชน 

เชิงประเด็นอื่นๆ	 ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะใน 

ชุมชนเมืองให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนการก�าจัดขยะ	

อย่างยั่งยืน
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		 	 	 	 			(๔)	จิตส�านึกสาธารณะ	 ที่จะร่วมแก้ไข

ปัญหาขยะที่เป็นปัญหามลพิษของโลก	 ซึ่งเราเป็นมนุษย ์

จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 สร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี

ให้เกิดขึ้นในชุมชน

	 	 ๒๑)		ได้รับทราบและเห็นการท�างานทั้งระดับ	

หมู ่บ ้าน	 ต�าบล	 อ�าเภอ	 จังหวัด	 ให ้ความส�าคัญและ 

ลงมอืแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงัแล้ว	ให้งบประมาณมาด�าเนนิการ 

วิธีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วท้องถิ่น 

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

	 	 ๒๒)		สือ่วทิยุ,โทรทศัน์เข้าร่วมโครงการโดยเข้าไป

เป็นสมาชิกร่วมแยกขยะในครัวเรือน

 ๓. สาเหตสุำาคัญของปัญหาขยะมลูฝอย และรปูแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมที่เหมาะสม

		 	 ๑)	ไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ	 

ส่วนใหญ่	 เทศบาล	อบต.	น�าไปเททิ้งไว้โดยไม่มีการก�าจัด

ก่อให้เกดิกลิน่เหมน็	แมลงวนั	แมลงสาบ	สารพดัแมลง	และ

เกิดภาพอุดจาดตาแก่ผู้พบเห็น	 ราษฎรที่อยู่ใกล้รังเกียจ	 

ได้รบัความเดอืดร้อน	ท�าให้ขยะเป็นท่ีน่ารงัเกยีจจะไปสร้าง

บ่อก�าจัดขยะที่ไหนก็ไม่มีผู้คนยอมรับ	 มีแต่ร่วมกันขับไล่

กองขยะ

  	 ๒)	ปริมาณขยะชุมชนเกิดขึ้นมีแนวโน ้มสูง	 

การก�าจัดไม่ถูกสุขลักษณะ	 อปท.	 ก�าจัดอย่างไม่ถูกหลัก 

วิชาการขาดประสิทธิภาพ	 ขาดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	

ไม่มสีถานทีก่�าจดัขยะทีเ่ป็นศนูย์รวมท้องถิน่ขยะไม่ถกูหลกัการ

	 	 ๓)	องค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่แต ่ไม ่เป ็นผู ้น�า 

ให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างมีระบบร่วมกัน

	 	 ๔)	 ในปัจจุบันการคัดแยกขยะที่ยังไม่ได้ผล	

เพราะความมกัง่ายของคนไทยการไม่มจีติส�านกึของความรูส้กึ

รบัผดิชอบต่อสงัคม	การขาดจติส�านกึของคน	การขาดวนิยั

ของคนมันยากท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้	 ดังนั้น	 มีหลาย

หน่วยงานพยายามปลูกฝังจิตส�านึกให้เด็กและเยาวชน 

ได้รูจ้กัแยกแยะความคดิให้ผ่านสถานศกึษา	และผ่านท้องถิน่

รณรงค์อย่างต่อเนือ่งถึงวธิกีารคดัแยกขยะ	และภาคประชาชน

ได้รณรงค์การรักษาสิง่แวดล้อมโดยผ่านผูน้�าในชมุชนอย่างต่อเนือ่ง

	 	 ๕)	 สาเหตุส�าคัญของขยะ	 คือ	 คนเคยชินกับ 

การใช้ชวีติแบบเดมิๆ	อยากได้กซ็ือ้	ไปตลาดมอืเปล่า	กลบัมา

กม็ถุีงต่างๆ	กลับมามากมายใช้เสร็จกท้ิ็ง	ผู้ประกอบการเอง

ก็เอาแต่ได้	 ตลาดนัดหรือที่มีงานกิจกรรมต่างๆ	 เทศบาล

ดูแลอยู่แล้ว	คนขาดความรู้ในการน�าสิ่งเหลือใช้มาคัดแยก

เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป	 สถานที่ทิ้งหรือจัดการขยะมีจ�ากัด	

ไม่น�าระบบเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการขยะ	ประชาชน

รงัเกยีจทีจ่ะให้สร้างโรงงานขยะในชมุชน	การทิง้ขยะมลูฝอย

และการก�าจัดขยะไม่ดีเท่าที่ควร	 การคัดแยกขยะยังไม่

ประสบความส�าเร็จเท่าไร	 และยังมีกล่ินเหม็นบริเวณ 

ที่ชาวบ้านน�าขยะมาทิ้งเพื่อรอให้รถขยะมาก�าจัด	ไม่มีการ

ท�าความสะอาดบริเวณท่ีชาวบ้านเอาขยะมาท้ิงให้ดอีกีด้วย

	 	 ๖)		จั ง ห วั ด ก ร ะบี่ เ ป ็ น เ มื อ ง ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 

ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่น้อยกว่า	 ๓	 ล้านคนต่อปี	 

ในมุมมองของผู้ตรวจต้องให้ภาครัฐกับประชาชนก่อเกิด 

การจัดการขยะ	 กฎระเบียบของภาครัฐต้องปรับปรุงและ 

ไม่ขัดแย้งกันเอง	เทคโนโลยีแบบพร้อมผสานต้องน�ามาใช้

	 	 ๗)		สาเหตสุ�าคญัปัญหาขยะมลูฝอย	เป็นพ้ืนฐาน

ชีวิตที่ขาดระเบียบในการดูแลและวินัยในการับผิดชอบ	

หน่วยงานของรฐั	ข้าราชการไม่ได้เป็นแบบอย่าง	รวมทัง้การทิง้

และการก�าจดั	หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ	ท้องถิน่ขาดการวางแผน

และควรเน้นนโยบายทุกเรื่องอย่างเดียว	 อีกทั้งหน่วยงาน

ขาดองค์ความรู้การจัดการขยะเป็นระบบ	 ปล่อยให้เป็นไป 

ตามธรรมชาต	ิปัญหาจงึมากมาย	ขอให้ด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 

บ้านเมืองจะได้สะอาด

	 	 ๘)	การขาดจติส�านึกของคนในพืน้ท่ี	และภาครฐั 

เอกชน	ประชาชน	สามหน่วยงานนี้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

ไว้ให้เหมาะสมกับในท้องถิ่น

	 	 ๙)	การที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการคัดแยกขยะ	 แล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องการดูแลทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทัง้ๆ	ทีพ่ืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดั

ชุมพรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	 ขยะในครัวเรือนในแต่ละวัน

แทบไม่จ�าเป็นต้องน�ามาทิง้ลงขยะของเทศบาลหรือองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเพราะสามารถน�ามาคดัแยก	ฝังกลบหรอื
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ท�าลายได้ตามบรเิวณบ้านและสวน	ทัง้นีร้ฐัต้องสนบัสนุนในการ

ให้ความรูท้างวชิาการในเรือ่งการจดัการขยะกบัประชาชน

	 	 ๑๐)		ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องขยะมูลฝอย	

ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวัน	 อันตรายจากขยะมูลฝอย	

ผลกระทบต่อสภาวะ	และการจดัการขยะมลูฝอย	ประชาชน

ขาดความตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอย

	 	 ๑๑)		ประชาชนไม่รู้ว่าการจัดการขยะมูลฝอย 

มีต้นทุนของการบริหารและประชาชนไม่มีส่วนรับผิดชอบ

มากพอ	จนกลายเป็นภาระของตวัเอง	ประชาชนเข้าใจว่าการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นอ�านาจหน้าท่ีและบทบาท

ของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 ๑๒)		ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ขาดการประชาสมัพนัธ์ความรูเ้รือ่งขยะมลูฝอย	ผลกระทบ

ต่อชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรูป

แบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

	 	 ๑๓)	ภาครฐัและ	อปท.	ให้ความรูเ้รือ่งขยะมลูฝอย

ปริมาณมากขยะในแต่ละวันและการจัดการขยะมูลฝอย

เบื้องต้น	ประชาชนมักงา่ยมีความคิดวา่ไมใ่ช่หน้าทีข่องตน

ที่จะต้องรับผิดชอบ	 ต้องอบรมให้เข้มงวดทั้งหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบและประชาชนให้รู้หน้าที่ของตนเอง

	 	 ๑๔)		ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้

ทรพัยากรทีม่อียู	่และขาดวนิยัในการจดัเกบ็ขยะของเหลอืใช้ 

ควรก�าหนดให้มถีงัขยะแยกประเภทในแต่ละชมุชน	ส่งเสรมิ

ให้ประชาชนแยกขยะภายในบ้าน	 รูปแบบการจัดเก็บ 

ควรมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยการเน้นการบริหาร

จดัการประโยชน์ของขยะเหลอืใช้	ตลอดจนการสร้างปัจจัย

จงใจแก่ประชาชนให้ความร่วมมอืกนัต่อการบรหิารจดัการ

เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด	 การประสานผลประโยชน์ระหว่าง	

อปท.	 ที่มีปริมาณขยะในความรับผิดชอบของตนเอง	 เช่น

จัดศูนย์แปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ขึ้น	 จัดรูปแบบ 

การบริหารผลประโยชน์แบบ	win	–	win

	 	 ๑๕)		เ ส นอ ให ้ เ ก็ บ ค ่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ขย ะ 

ตามปริมาณและประเภทของขยะ

	 	 ๑๖)		ในแต่ละจังหวัด	 ก�าหนดสร้างโรงไฟฟ้า

จากขยะ	โดยร่วมมือกับชุมชนและเอกชน

	 	 ๑๗)	 การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม 

ของจังหวัดจันทบุรีมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมตาม

แบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

จังหวัดจันทบุรี

  ข้อเสนอแนะ

		 	 -		ภาครฐัควรให้การสนบัสนนุแผนการปรบัปรงุ

พืน้ทีก่�าจดัขยะมลูฝอยทีไ่ม่ถกูต้อง	ตามหลกัวชิาการ	โดยเรว็ 

ปัจจุบัน	จันทบุรี	มีบ่อฝังกลบขยะจ�านวน	๑๙	แห่ง

		 	 -	การส่งเสริม	สนับสนุน	การจัดการขยะแบบ

รวมศนูย์ของจังหวดัท่ีมขีนาด	size	S	ไปพร้อมๆ	กบัจงัหวดั

ขนาดใหญ่	 เช่น	 การส่งเสริมให้	 เอกชน	 เป็นผู้ลงทุนและ

ด�าเนินการ	การอนุญาตใช้พื้นที่เป็นต้น

		 	 -	 ควรมีมาตรการให้	 อปท.	 วางระบบการ 

จัดเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับ 

การคัดแยกขยะชุมชน

		 	 ๑๘)		ปัญหาประชาชนไม่สนใจเร่ืองการคัดแยกขยะ 

หน ่วยงานยังไม ่ ได ้จัดการขยะคัดแยก	 ประชาชน 

ไม่มรีะเบยีบวนิยั	การไม่ฝึกฝน	ประชาชนขาดจติส�านกึและ 

ขาดความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง	 และต้องก�าจัด 

โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน

	 	 การเก็บขยะควรจะท�าดังนี้	๑)	เสริมสร้างวินัย

ให้กับประชาชนทางโรงเรียน	๒)	การวางมาตรการกับขยะ

การแยกประเภท	๓)	รถขนขยะควรแยกประเภท

	 	 ๑๙)		ปัญหาขยะมลูฝอยมสีาเหตมุาจากสิง่ต่างๆ 

เหล่านี้	ดังนี้

	 	 	 	 			๑)		 การขาดวิ นั ยของคนในชุ มชน	 

ขาดจิตส�านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน

	 	 	 	 			๒)		การขาดจัดการขยะ	แบบมีส่วนร่วม

	 	 	 	 			๓)		ค่านิยมของคนยุคปัจจุบันเปล่ียนไป

และเป็นสังคมบริโภคนิยม

	 	 	 	 			๔)		ขาดมิติการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง

	 	 	 	 			๕)		การจัดการขยะปัจจุบัน	 เป็นภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยังไม่ถูกต้องเพียงพอ
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	 	 ๒๐)		รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมดังนี้

	 	 	 	 			๑)		 รื้อฟ ื ้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคน 

ในชมุชนท่ีรวมกลุม่กนั	เพือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั	เพือ่ร่วมกนั

ประกอบอาชพีสร้างผลผลติของผลประโยชน์	และเพือ่แก้ไข

ปัญหาของส่วนรวมที่มาแต่เดิมให้มาร่วมแก้ไขปัญหาขยะ	

การจัดการขยะ	การรักษาระบบนิเวศน์ชุมชน	การอนุรักษ์

แหล่งน�้าธรรมชาติและมลพิษทางอากาศ

	 	 	 	 			๒)		 ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ	

ในรูปของคณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต�าบล	 

ในรปูแบบของการร่วมทนุ	ก�าหนดกฎระเบยีบ	การประสาน

ความร่วมมอื	การขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานรับผดิชอบ

ขอความร ่วมมือจากองค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน	 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จัดเวที เสวนาการสนับสนุน 

งบประมาณ	 และการพัฒนาเพื่อก�าจัดขยะจัดการขยะ 

อย่างยั่งยืน	ใช้องค์ความรู้จากต้นแบบอื่น

	 	 	 	 			๓)		 แสวงหาปัจจยัสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

สู่ความส�าเร็จ	ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

	 	 ๒๑)		สาเหตหุลกัของปัญหาส�าคญัของจงัหวดั	คอื 

		 	 	 	 			๑)		 วธิเีดมิคอื	มทีีท่ัง้เป็นลานเทขยะและ

ฝังกลบ	 ปัจจุบันมีการให้ความรู้โดยให้ใช้วิธีคัดแยกขยะ

ตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน	ชุมชน	แบบศูนย์รวมมีหน่วยงานของ

รัฐให้ความรู้ใช้เทคโนโลยีผสมผสาน	 เพื่อความเหมาะสม

ตามท้องถิ่น	ให้เหมาะกับวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน

		 	 	 	 			๒)		 ปัจจุบันขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่า 

ทุกอย่าง	 ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงบทสุดท้าย	 ร่วมกันกับ

ทางราชการที่ส่งเสริมงบประมาณลงมาให้แก้ไขปัญหา 

เพื่อความเหมาะสมเป็นรายท้องถิ่น

		 	 	 	 			๓)		 หลายอ�าเภอ	สามารถใช้ระบบฝังกลบ

ยังได้อยู่เพราะมีพื้นที่ห่างไกลชุมชนและก�าจัดได้ง่าย

	 	 ๒๒)			การสร้างวินัยคนในพื้นที่ชุมชนโดยเริ่ม

ตั้งแต่ในโรงเรียน	 ศูนย์เด็กเล็กของ	 อปท.	 ให้รู้จักการทิ้งขยะ

แยกขยะพร้อมกับจัดท�าถังขยะ	 แยกถังขยะให้พอเพียง 

กับชุมชน

	 	 ๒๓)		สาเหตุส�าคญัของขยะมลพิษ	คอื	จติส�านกึ

ของประชาชนและค่านยิมของผูบ้รโิภครปูแบบการจดัการ

ขยะมูลฝอยในภาพรวม

	 	 	 	 			-	 การคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง	

เป็นการจัดการขยะมลูฝอยท่ีดีสร้างจิตส�านกึและสร้างวนิยั

ในรูปแบบกิจกรรมให้ชุมชนรู้จักการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างถูกวิธีและลดปัญหาในการน�าไปก�าจัด

	 	 	 	 			-		การจดัการขยะแบบศนูย์รวม	นบัว่าเป็น

วิธีการที่ดีสามารถประเมินความรุนแรงของปริมาณขยะ 

ในพืน้ทีส่ามารถวเิคราะห์ปัญหาในการจดัการได้	โดยมีเจ้าภาพ

ในการด�าเนินการอย่างถูกวิธี

	 	 	 	 			-		 การปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้ถูกต้อง

ตามหลักวชิาการเป็นวธิท่ีีเหมาะสมเพ่ือรองรับขยะมลูฝอย

ในอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นวิธี

	 	 ๒๔)		วิ ธี บ ริ ห า รจั ดก า รขยะมู ลฝอยที่ ดี 

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 ๒๕)		สาเหตุส�าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 

จากความไม่ตระหนกัของประชาชนและปัญหาการบรหิาร

จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ท้องถิ่นขาดความรู้

ความเข้าใจความตระหนักถึงปัญหา	 และการไม่ร่วมกัน 

คิดร่วมกันท�า

 ๔. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยโดยชุมชนเอง

	 	 ๑)		พื้นที่อื่นอาจมีแต ่ที่ราชบุรียังไม ่มีการ 

ด�าเนินการ	องค์กรท้องถิน่มผีูดู้แลหลายหน่วยงาน	กระทรวง

มหาดไทยต้องมีการบังคับให้จัดการขยะอย่างมีระบบ

	 	 ๒)	สร้างวินัยของคนในชุมชนมุ่งสู่การจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่

ตั้งแต่ต้นทางจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม	 ทั้งจัดโดย

เทคโนโลยแีบบผสมผสานเน้นการแปรรปูเป็นพลงังานหรอื

ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 ๓)	ใช้วธิแีบบโบราณ	บ้านใครบ้านมนั	แยกขยะ 

เอาขยะที่แยกไปขาย	ที่เหลือขายไม่ได้ก�าจัดเองในบริเวณ

บ้านตนเองโดยการฝังกลบไม่ให้มีขยะออกภายนอกบ้าน	
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ยกเว้นในบริเวณชุมชนท่ีไม่มีท่ีก�าจัดขยะเป็นหน้าที่ของ 

ท้องถิน่ในการเกบ็ขยะ	ซึง่จะมขียะเหลอืน้อยทีส่ดุทีท้่องถิน่

ต้องท�าการเกบ็ขน	โดยเกบ็ขนไปยงัทีก่�าจดัทีถ่กูสุขลักษณะ	

ท้องถิ่นมีหน้าที่จ่ายเงินตามจ�านวนน�้าหนักขยะ	 โดยศูนย์

ก�าจัดขยะกลายเป็นเงิน	 ยิ่งถ้ารัฐบาลช่วยรับซื้อขยะกลับ

ขยะจะยิ่งมีราคา	ท�าให้ไม่มีใครทิ้งขยะ	ทุกคนจะเก็บขยะ 

เอาไปไว้ขาย	กจ็ะท�าให้ขยะทีอ่อกสูโ่ลกภายนอกมน้ีอยมาก

การก�าจัดขยะก็จะท�าได้โดยง่าย

	 	 ๔)	ได้และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ	 โดยเป็นต้นแบบของการจัดการให้เกิดความ 

ต่อเนื่องและช่วยกันโดยปริยาย

	 	 ๕)		การรณรงค์	ให้ประชาชนรบัผดิชอบต่อการ

คดัแยกขยะในครอบครวัให้เป็นแบบอย่าง	เบือ้งต้นจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากและได้ผลดีมากต่อชุมชน	 โดยเฉพาะ

การคัดแยกขยะจากถุงพลาสติกและคัดแยกวัตถุมีพิษ	

สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยให้มีหน่วยงาน 

ที่คอยเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือการบริหารให้ครบวงจรจะช่วย 

แก้ปัญหาได้มีระดับหนึ่ง

	 	 ๖)	ปัจจุบันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในจังหวัด

กระบี่ลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยชุมชนเองโดยการรณรงค	์

การใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด	มีการก�าหนดถนนปลอดขยะ	มีการ

สร้างแรงจูงใจในการน�าขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

	 	 ๗)		ปัจจบัุนหมูบ้่าน/ชมุชนเป็นหน่วยงานส�าคญั

ที่ต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องการจัดการขยะของตนเอง	

โดยได้รบัการสนบัสนนุของงบประมาณตามความเหมาะสม

ของภาครัฐและคอยก�ากับดูแลการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

  ๘)	 หมู่บ้าน/ชมุชนสามารถจดัการได้ทกุคนสามารถ

ท�าได้	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	นายกเทศมนตร	ีนายก	อบต.	ควรจะ

ร่วมมอืกนั	ก�านนั/ผูใ้หญ่บ้าน	ขาดจติส�านกึในการบรหิารจดัการ 

ฝังกลบ	 จัดที่สาธารณะในหมู่บ้าน	 แต่ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 

ขาดการพฒันาความรูแ้ต่ละต�าบล	ไม่เข้มแขง็ขาดความร่วมมือ

รอค�าสัง่จากอ�าเภอหรอืจงัหวัด	ต้องให้ทกุคนรกับ้านเกดิ

	 	 ๙)		เป็นบางพืน้ทีท่ีม่ผีูน้�าเข้มแขง็	ภาครฐัจะต้อง

สร้างบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในเขตชุมชน

	 	 ๑๐)	 ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์

ให้ทกุบ้านมีการคดัแยกขยะก่อนทิง้ลงถังขยะ	และก�ากบัดแูล

ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปก�าจัดให้ถูกวิธี

	 	 ๑๑)		ควรให้คดัแยกตัง้แต่ในบ้าน	ขยะทีม่รีาคา	

ขยะเปียก	ขยะแห้งเพื่อลดปริมาณขยะ

  ๑๒)		ชมุชนมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการขยะ

มูลฝอยโดยขุมชนเองได้เป็นอย่างดี	 เพราะที่ตั้งครัวเรือน 

ส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู ่บ้านมีพื้นที่เพียงพอที่จะท�าการ 

คัดแยกขยะ	 และฝังกลบหรือท�าลายได้โดยไม่ก่อความ 

เดอืดร้อน	ร�าคาญแก่ผูอ้ืน่	ซึง่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ

จดัเกบ็และท�าลายของเทศบาลหรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบล

	 	 ๑๓)			ปัจจุบันเห็นว่าหมู่บ้าน	 ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็นอย่างดี	 

โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่ผู้อื่น

	 	 ๑๔)		ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเองได้	 โดยการจดัต้ังเป็นชมรม 

หรือเป็นสมาชิกสุขภาพในระดับต�าบล	 ระดับอ�าเภอและ

ระดับจังหวัด	 แต่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือ	 อปท.	 

เป็นพี่เลี้ยงในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ชมรมหรือสมาชิกสุขภาพ 

ได้เรียนรู้การจัดการขยะมลูฝอยร่วมกนัแล้วเสนอเป็นแผน

ของชมุชนเพือ่รับเงนิสนบัสนนุจากภาครัฐและ	อปท.	ต่อไป

	 	 ๑๕)		ถ้าต่างคนต่างท�าอาจมต้ีนทนุการจดัการสงู 

แต่หากมีการรวมกลุ่มชุมชนได้แล้วท�าการบริหารที่อยู่บน

พืน้ฐานของต้นทนุจดัการทีต่�า่	น่าจะเป็นทางเลอืกท่ีด	ีและ

การใช้วิธีร ่วมทุนการจัดการกับเอกชนที่สนใจการใช้

ประโยชน์จากขยะได้เป็นสิ่งที่ดี

	 	 ๑๖)			ได้มกีารจัดตัง้คณะกรรมการชมุชนผูด้แูลขยะ

	 	 ๑๗)	 ชมุชน/หมูบ้่านสามารถมส่ีวนร่วมในการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอยได้โดยชมุชนเอง	ปัจจบุนัมหีลาย

พื้นที่	 ที่ชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ

ขยายผลในบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 ธนาคาร

ขยะชุมชน	หรือ	น�ารายได้จากขยะที่คัดแยกไปจัดการเป็น

สวัสดิการชุมชน



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   213

	 	 ๑๘)	 ทุกหมู่บ้านชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการ

แยกขยะแต่ละควรเรอืน	และฝังให้ถกูที	่ควรฝึกอบรมบคุคล

ในครอบครัวให้มีวินัย	ดังนี้

		 	 	 	 	 (๑)	ทุกชุมชนควรมีการประชุมและ 

ให้ความเข้าใจในการแยกขยะ

	 	 	 	 	 (๒)	ควรให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบว่าขยะ

มีราคา	ถ้าได้แยกให้ถูก

	 	 	 	 	 (๓)	 ควรให้ทกุครอบครวัได้ปฏบิตัด้ิวยตัวเอง

	 	 ๑๙)		ต้องปลูกจิตส�านึกของประชาชนให้มี

ความรู้และความรับผิดชอบช่วยเหลือร่วมกัน

	 	 ๒๐)	 หมูบ้่าน/ชมุชนสามารถมส่ีวนร่วมในการ

บริหารจัดการขยะโดยชุมชนเองแบบมีส่วนร่วม

	 	 ๒๑)		ทุกหมู่บ้านมีระบบคัดแยก	 ท้องถิ่นเป็น 

พีเ่ลีย้งอ�าเภอเป็นผูส้นบัสนนุให้ชมุชนบรหิารตนเองได้แล้ว

ขยะกลายเป็นสิง่ของมค่ีามากกว่าของเสยีต่างๆ	แล้วสามารถ

สร้างรายได้แก่บุคคล	ชุมชน	ท้องถิ่นด้วย

  ๒๒)	 ชมุชนมคีวามส�าคญัมากทีส่ดุในการคดัแยก

ขยะถ้าเริ่มต้นจากครัวเรือน	อาจจะมีการประกวดหมู่บ้าน

ปลอดขยะทุกๆ	เดือน	เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

	 	 ๒๓)	 เห็นได้จากการให้ความร่วมมือ	 ของชุมชน

ในโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการแยกขยะ	ดแีละเสยี	โครงการ

รับซื้อขยะดีเพื่อรีไซเคิล

	 	 ๒๔)	ปัจจบุนัหมูบ้่าน/ชมุชน	บางพืน้ทีมี่ส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง	 แต่ยังไม่

ครอบคลมุทกุพืน้ที	่โดยชมุชนด�าเนนิการเป็นโครงการกองทนุ

ขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบ	 “กองทุนขยะมูลฝอย”	 

มีคณะกรรมการชุมชนด�าเนินการร่วมกับท้องถิ่น	 อบต.	 

ในพ้ืนที่	 สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะต้นทางทุกประเภท 

น�าขยะไปขายให้กองทนุขยะน�าเงนิเข้ากองทนุอย่างต่อเนือ่ง

น�าเงนิเข้าฝากในรูปแบบธนาคารขยะชุมชน	โดยการขบัเคลือ่น

ของจงัหวัดในภารกจิของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จังหวัด	ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

	 	 ๒๕)	ชมุชนมคีวามสามารถจดัการได้	หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนัก	 และมีความรู้ความเข้าใจ	

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

 ๕. แนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและ

ดำาเนินการทางกฎหมายแก่ผู ้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย 

ในชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสีย

อันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ของจังหวัด อำาเภอ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 ๑)	ต้องมีหน่วยงานเฉพาะ	 ตรวจอย่างจริงจัง

และเอาผิดถึงที่สุดเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิต	 และผู้ที่อยู่

อาศัยไม่ทราบข้อเท็จจริงต้องเป็นผู้รู้จึงจะท�าได้

 	 ๒)	ควรตดิกล้องวงจรปิดให้มากทีส่ดุ	ควรจดัทมี 

ออกตรวจติดตามการท่ีมีขนขยะนอกพ้ืนท่ีน�ามาทิ้งใน 

พื้นที่	 ควรแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มโทษแก่ผู ้น�าขยะไปทิ้ง 

ที่สาธารณะ

	 	 ๓)	 ก�าหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอย 

ห้ามอยูใ่นพืน้ทีใ่กล้แหล่งน�า้ชมุชน	บนทีส่งู/เนนิเขาในพืน้ทีท่ีม่ี

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จัดต้ังศูนย์รวมของเสียอันตราย
ชมุชน	อปท.	มหีน้าท่ีรวบรวมของเสียอนัตรายเพ่ือส่งต่อไป
ยังศูนย์รวบรวม	 ตรวจสอบและด�าเนินการทางกฎหมาย 
แก่ผู้ลักลอบทิ้ง
	 	 ๔)	ให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางกฎหมาย 
อย่างจริงจัง
	 	 ๕)	การสร้างกฎเมืองหรือข้อบังคับขององค์กร
โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่างได้	 ครอบคลุม 
ทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆ	
	 	 ๖)		เรื่องนี้ต้องผลักดันให้	 อปท.	 ออกเป็นข้อ
บัญญัติท ้องถิ่นในการควบคุมการขนส่ง	 การจัดเก็บ	 
การท�าลายและต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในชมุชนรบัรูช่้วย
เป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานได้รับทราบ
	 	 ๗)		หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องหมัน่ลงพืน้ทีต่รวจ
สภาพปัญหาอย่างเป็นระบบสม�่าเสมอ	 หากพบผู้กระท�า
ความผิดต้องรีบด�าเนินการตามกฎหมายทันที
	 	 ๘)		แนวทางส�าคัญ	 ก�ากับ	 ติดตามเป็นระยะ 
ทุกท้องที่	ไม่ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ส�าเร็จมาประชาสัมพันธ์
จุดเดียว	 จัดเรียงล�าดับการติดตาม	 ต�าบล	 หมู่บ้าน	 หรือ 
ในท้องถิ่นแต่ละองค์กร
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	 	 ๙)	จงัหวดัมนีโยบายทีช่ดัเจนทนรบักบัรัฐบาล	

อ�าเภอและ	อปท.ออกเทศบญัญตัดิ�าเนนิการและกฎหมาย

ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมเป็นผูด้แูล	ต�ารวจในพืน้ท่ีและชมุชน

ต้องช่วยเหลือภาครัฐทุกพื้นที่และสนับสนุนภาครัฐแบบ 

บรูณาการและท�างานเชิงรุกเชิงบวก	ส่วนขยะทีเ่ป็นของเศษ 

ทุกประเภทเท่าที่ทราบน�าส่งบริษัทก�าจัดแล้ว	 แต่ในส่วน 

ของภาคประชาชน	 ได้ประกาศหรือแนะน�าให้เก็บหรือ 

แยกออกไว้ต่างน�าส่งเทศบาลได้	หรอืประกาศ	แต่ปลกูจติส�านกึ

ของภาคประชาชนให้เกิดยามตระหนักส่วนนี้ได้มากขึ้น

	 	 ๑๐)	 ก�าหนดระเบียบแนวปฏิบัติและมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ	 ให้แต่ละท้องถ่ิน 

จัดให้มีสถานที่รองรับขยะและก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	บงัคบัใช้ทางปฏบิตั	ิทางกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด	

	 	 ๑๑)		ควรมกีารตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	๒	คร้ัง	

และควรมกีารลงโทษทางกฎหมายอย่างจรงิจงั	 ถ้าเป็นของเสยี

ที่เป็นอันตรายควรตรวจสอบอย่างน้อยปีละ	๓	 ครั้ง	 และ

ลงโทษโดยเด็ดขาด

	 	 ๑๒)		ควรจัดตั้งศูนย์ในรูปแบบคณะกรรมการ

ระดบัต่างๆ	และให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการเป็นหเูป็นตา

แทนภาครัฐในการแจ้งผู้กระท�าผิด	ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย

ของเสียที่เป็นอันตรายต่อชุมชน

	 	 ๑๓)		จดัตัง้ศนูย์ในรปูแบบให้มกีรรมการระดับ

ต่างๆ	 โดยมาจากประชาชนเป็นตัวแทนของภาครัฐในการ

แจ้งผู้กระท�าความผิดด้านขยะมูลฝอย

	 	 ๑๔)	 อ�าเภอและ	 อปท.	 ควรใช้เครือข่ายภาค

ประชาชน	เช่น	ชมรม	หรือ	สมัชชาสุขภาพ	ต�าบล/อ�าเภอ	

เป็นผู้เฝ้าสังเกตและตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย	

		 	 	 	 	 –	 โดยจังหวัดหรือภาครัฐต้องก�าหนด 

ให้ผู้รับเหมาเอกชนรับจ้างก�าจัดขยะมูลฝอย	

	 	 	 	 	 –		 จ�าแนกสีรถตามประเภทของขยะ

มูลฝอย เช่น	 ขยะทั่วไป	 ขยะรีไซเคิล	 กากอุตสาหกรรม	 

กากกัมมันตรังส	ีของเสียอันตราย	และขยะมูลฝอยติดเชื้อ	

เพื่อให้ชุมชนสังเกตได้ง่าย	

		 	 	 	 	 –	 ก�าหนดเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหต ุ

ขยะภายในจังหวัด	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์จุดที่ทิ้งขยะ

ประเภทต่างๆ	ให้ชัดเจน

	 	 ๑๕)	 จ�าเป็นหากมผีูก้ระท�าผดิ	การยดึมาตรการ

ทางกฎหมายยังมีความจ�าเป็นส�าหรับสังคม	 โดยการสร้าง

ปัจจยัจงูใจในการดแูลขยะมลูฝอยของประชาชนจะเป็นสิง่ท่ีดี 

การดูแลแบบมส่ีวนร่วมตลอดจนการตรวจสอบการลกัลอบ

ทิ้งขยะ	และกากของเสียที่อันตราย

   ๑๖)	 ให้คณะกรรมการในชุมชนหมู่บ้านดูแล

ของเสียอันตรายจัดเก็บให้เป็นที่	 เก็บของเสียอย่างน้อย

หมู่บ้านละหนึ่งจุด

  ๑๗)		การออกประกาศ	มาตรการในการควบคมุ

และการด�าเนนิการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิง้ขยะมลูฝอย 

กากอตุสาหกรรมการกมัมนัตรงัสขีองเสยีอนัตราย	และขยะ

ติดเชื้อ	 แม้ว่าจะยังไม่มี	 พ.ร.บ.	 ขยะมูลฝอยแห่งชาติ	 

แต่ก็สามารถใช้กฎหมาย	 หรือ	 พ.ร.บ.	 อื่นๆ	 ในการสร้าง

มาตรการก�ากับได้	เห็นด้วยและให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

	 	 ๑๘)		ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น

และตรงไปตรงมา	มีมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 ๑๙)		มาตรการในการตรวจสอบและด�าเนนิการ

ทางกฎหมายผู้ลักลอบทิ้งขยะ	ดังนี้

	 	 	 	 	 (๑)		ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบ

รับผิดชอบ	ดูแลเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังผู้ลักลอบทิ้งขยะ

	 	 	 	 	 (๒)		ก�าหนดผู ้ประกอบการที่ผลิตขยะ

มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อปฏิบัติตามในขั้นตอน

การก�าจัดขยะมูลฝอย	อย่างถูกวิธี

	 	 	 	 	 (๓)		ด�าเนนิการตามกฎหมายหากมกีารฝ่าฝืน

	 	 	 	 	 (๔)		จดัฝึกอบรมให้ความรูผู้ป้ระกอบการ

ในการก�าจัดขยะพิเศษ	ขยะอันตราย

		 	 	 	 	 (๕)		ก�าหนดแนวทางป้องกันปัญหาอย่าง

เป็นระบบในระยะยาว
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	 	 ๒๐)		เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 ท้องถ่ินมีเทศบัญญัติ

และตรวจตราตลอดเพือ่ให้ปฏบิตัติามกฎหมายแต่ทีจั่งหวดั	

บึงกาฬยังมีปัญหากากอุตสาหกรรมน้อยมาก	 แต่ยัง 

ไม่ส่งพิษภัยแก่ส่วนรวมใกล้เคียงมากนักพอรับได้ไม่มีกาก

กัมมันตรังสี	 หรือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล	 ก�าจัดได้ดี 

โดยบริษัทเอกชนรับจ้างที่มีคุณภาพ

		 	 ๒๑)	 การท�างานแบบบูรณาการของทุกๆ 

ภาคส่วนมีประโยชน์มาก	 เช่น	 อปท.	 ควรท�างานกับ

อุตสาหกรรมจังหวัด	 เพื่อทราบข้อมูลว่ามีโรงงานไหน 

มีขยะที่เป็นพิษ	หรือไม่อย่างไร	ควรให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ

โรงงานเหล่านัน้ทุก	๑	สปัดาห์แล้วรายงานให้ทราบว่าโรงงาน

เหล่านั้นได้ทิ้งขยะที่มีภัยแก่ชุมชนหรือไม่

	 	 ๒๒)	 ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเป็นผู ้ช ่วย

สังเกตการณ์

	 	 ๒๓)	 มาตรการในการตรวจสอบและด�าเนนิการ

ตามกฎหมาย	ควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั	

อ�าเภอ	 และท้องถิ่น	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและ 

แก้ปัญหา	ในทุกระดับ

	 	 ๒๔)	 ด�าเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง

ขยะมลูฝอยชมุชนกากอตุสาหกรรม	กากกมัมนัตรงัสขีองเสยี

อนัตรายและขยะมลูฝอยตดิเชือ้ท่ีท�าให้เกดิมลพษิมลภาวะ

ต่อสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจัง	ท้องถิน่	องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

เทศบาล	 ควรจะต้องออกข้อบัญญัติ	 เทศบัญญัติ	 เกี่ยวกับ 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 และออกข้อ

บัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง	 ข้อบัญญัตินั้นต้องไม่ขัดต่อ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ

	 	 ๒๕)	 ให้มีการออกกฎหมายกับผู ้ที่ฝ่าฝืนใน 

การทิ้งขยะอย่างจริงจัง

 ๖. หมูบ้่าน/ชมุชนมส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

	 	 ๑)	มีมาก	 ถ้าทางท้องถ่ินจัดการทิ้งแยกขยะ 

ให้ชัดเจน	ก็จะด�าเนินการไปสู่การจัดการได้ง่าย	

	 	 ๒)	สร้างจิตส�านึกด้วยการประชาสัมพันธ์,	

โครงการให้ความรู ้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย,	 

โครงการธนาคารขยะ,	 ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ 

ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

	 	 ๓)	สร้างจิตส�านึกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่นั้น

และเมือ่เข้าใจแล้วประชาชนจะเป็นผูส้อดส่องดแูลในพืน้ท่ี

ของตนเอง	 สร้างจิตส�านึกความเป็นชุมชนในการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อมให้ความรู้แก่คนในชมุชนในการลดขยะในชมุชน	

สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขขยะผลักดันให้มีกฎกติกาชุมชน	

สร้างกลไกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล

	 	 ๔)	ก�าหนดนโยบายของชมุชนหรอืหมูบ้่านเรือ่ง

การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอย 

เป็นผู้ประสานงานบริษทัห้างร้านมารับซ้ือขยะ	เพ่ือรไีซเคลิ

อย่างสม�่าเสมอจะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง	 	

	 	 ๕)	การก�าหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน

ด้านชุมชนช่วยตนเองให้ในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ 

คิดเหน็และก�าหนดเป้าหมายร่วมกนัจะท�าให้เกดิความยัง่ยนื

	 	 ๖)	ก�ากับและติดตามเสนอแนะแนวทางการ

ป้องกนัและแก้ไขได้	ขอให้ปฏบิตัจิริงจงั	ประชมุชีแ้จงนโยบาย

และให้หมู่บ้านหาวิธีการเองพร้อมได้รับการชี้แนะตลอด

  ๗)		ทุกภาคส่วนบูรณาการให้ความรู ้ชุมชน 

ให้มากขึ้นและท�าแบบเชิงรุกอย่างจริงจัง

	 	 ๘)	จัดต้ังสภาเมืองหรือสภาชุมชนให้ครบ 

ทุกท้องถ่ินมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการเกี่ยวกับขยะซึ่งเป็น

องค์กรภาคประชาชน	จดัให้มกีารคดัแยกขยะตัง้แต่บ้านเรอืน

ไปสู่ชุมชน	รณรงค์ให้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	

	 	 ๙)		ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย	คัดแยกขยะด้วย

	 	 ๑๐)	 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	 ควรได้รับ

ความรู้จากการอบรมหรือประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจติส�านกึ

ทีด่ด้ีานการลงทนุอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

	 	 ๑๑)	 ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน	

ชมุชนส่วนใหญ่จะเชือ่ฟังผูน้�าหมูบ้่าน	เช่น	ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	

ผูน้�าชมุชน	รฐัต้องมกีารสัง่การให้ผูน้�าชมุชนประชาสมัพนัธ์

ให้ลดปริมาณอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปลูกจิตส�านึกที่ดีด้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 	 ๑๒)		ชุมชนจะมีส ่วนร่วมในการด�าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนได้ต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 (๑)		ประชาชนเข้าใจเรือ่งขยะมลูฝอยและ

ผลกระทบต่อชุมชน

	 	 	 	 	 (๒)		ประชาชนได้ประโยชน์ขยะมูลฝอย	

เช่น	 รายได้จากขยะ	 หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากโรงงาน

ไฟฟ้าจากขยะ

	 	 	 	 	 (๓)		ชุมชนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

บริหารจัดการขยะ	ท�าให้คนในชุมชนภูมิใจ

	 	 ๑๓)	 การมีส่วนร่วมและการตระหนักร่วม

ตลอดจนการสร้างวนิยัของคนในชมุชนจนกลายเป็นวถิชีวีติ

เชิงวฒันธรรมของชมุชนทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการเกีย่วกบัขยะ

	 	 ๑๔)	 รณรงค์ให้มีการดูแลทรัพยากรที่จ�าเป็น

	 	 ๑๕)	 เริ่มต้นที่ตนไปสู ่	 การเริ่มคัดแยกขยะ 

ในครอบครัวตนเอง	 ขยายผลรวมตัวกับชุมชนเพื่อลด

ปริมาณขยะ

	 	 ๑๖ ) 	 ทุ กคนต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย	 

โดยให้มีโทษปรับและจ�าคุกจริงๆ	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จะต้องจัดเก็บตามเวลา	ที่ทิ้งขยะควรรวมไว้ที่เดียว

	 	 ๑๗)	 ให้ปลูกจิตส�านักในการก�าจัดขยะมูลฝอย

อย่างถูกต้องโดยการให้ความรู้	รกัษาระเบยีบวนิยัอย่างเคร่งครดั

  ๑๘)	 สร้างระบบการเรียนรู้ชุมชนด้านป้องกัน

และแก้ไขปัญหาขยะ	คือ	ร่วมค้น	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมสรุป

บทเรยีน	ร่วมรบัผลผลติผลประโยชน์	วางระบบการพึง่ตนเอง 

จัดการตนเอง	เป็นกลไกทางธรรมชาต	ิหลากหลายมติ	ิเช่น	

มิติการสร้างอุดมการณ์	 มิติด้านการพัฒนาคุณค่าและ

ศักดิ์ศรียกย่องเชิดชูให้ประชาชนรวมกลุ่มกันในรูปของ

คณะกรรมการ	 ให้เกิดปัจจัยการบริหารจัดการที่ครบถ้วน

คือ	คน/เงิน/วตัถดุบิ/วธิกีาร	และหน่วยงานราชการให้การ

สนับสนนุอย่างต่อเนือ่ง	มกีารก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงาน	

รวมทัง้การเช่ือมโยงกบัภาคเครอืข่ายภาคประชาสงัคมอืน่ๆ	

ผลงานได้รับการยกย่องชมเชยเป็นต้นแบบ

	 	 ๑๙)	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมเป็นแกนหลักในการให้ความรู้และสร้างความ

ตระหนัก	 ลงมือท�าให้ดู	 ติดตามผล	 ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 

ท้องถิ่น	อ�าเภอ	จังหวัด	ดีอยู่แล้วแต่ขอให้เพิ่มงบประมาณ

สร้างเตาเผาขยะทีถ่กูวชิาการ	การคดัแยกขยะเป็นหนทาง 

ที่ดีที่สุด	การสร้างวินัยโดยเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชน

	 	 ๒๐)	 หมู่บ้าน/ชุมชน	 มีส่วนร่วมในการด�าเนิน

การโดยให้ความร่วมมอืในการคดัแยกขยะอย่างถกูวธิชุีมชน 

ลดใช้ขยะให้เป็นประโยชน์ลดปริมาณขยะครัวเรือน 

อย่างจริงจัง	ปลูกจิตส�านกึประชาชนให้รู้จักข้อดีข้อเสยีและ

วธิกีารลดปรมิาณขยะ	สร้างวนิยัให้ชมุชนมรีะเบยีบวนิยัท่ีดี 

เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

	 	 ๒๑)	 ด้านการรวมกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ

 ๗. ปัญหา/อปุสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำาเนนิงาน

ของจังหวดัอำาเภอท้องถ่ินและชุมชนในการบรหิารจดัการ

ด้านขยะมูลฝอย

	 	 ๑)	มีการจัดเก็บที่ เป ็นระบบแต่การน�าไป

จัดการนั้นต้องยอมรับทุกพ้ืนท่ียังไม่พร้อมในการก�าจัด

อย่างเป็นระบบ	ควรจดัให้เป็นระเบยีบและเป็นวาระแห่งชาติ

ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่

	 	 ๒)	การก�าจัดขยะพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี	 ชุมชน

ขาดระเบียบวินัยในการจัดการขยะที่ถูกวิธี	 เห็นสมควร

สร้างวินัยและออกระเบียบกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่ชุมชน

	 	 ๓)	ไม่มีการวางแผนให้ประชาชนร่วมกันอย่าง

จริงจัง	สม�่าเสมอยั่งยืน

	 	 ๔)	รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณในการอบรม

และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริต่างๆ	ให้เพิ่มขึ้น	

ให้ชาวบ้านมีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ

ต่างๆ	ทัง้ใกล้และไกล	เพือ่ให้เกดิความรูใ้นการน�าหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลในการท�างาน	 ในการ

ด�าเนินชีวิตได้กล่าวมาแล้วทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ

	 	 ๕)	ป ั จจุ บั นภาครั ฐ ใช ้ วิ ธี ก า รสนับสนุน 

งบประมาณผ่านหลายๆ	 หน่วยงานมาเพื่อรณรงค์ให้ 

ความรูแ้ละผลกระทบของขยะมลูฝอยขยะมพีษิขยะตดิเชือ้

โดยผ่านเด็กหรือเยาวชนโดยถือเอาเงินเป็นตัวก�าหนด

โครงการเมื่องบประมาณหมดโครงการที่ท�าก็ยุบหรือ

ยกเลิกไป	จึงท�าให้ขาดความต่อเนื่อง
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	 	 ๖)	 งบประมาณ	 เครื่องมือ	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	

สถานท่ีจดัเก็บท�าลายขยะ	ประชาชนคดัค้านโรงงานก�าจดัขยะ

ไม่อยากให้เกิดในชุมชน	 กฎหมายไม่สามารถใช้ได้จริง	 

ผู้ประกอบการเห็นแก่ตัว

	 	 ๗)	ปัจจบัุนหน่วยงานองค์กรทีเ่ข้าใจปัญหาขยะ

อย่างเป็นระบบยังไม่เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างแท้จริงเวลาปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

  ๘)	ปัญหาท่ีส�าคัญ	 ชุมชนและท้องถิ่นจะเน้น 

ในเรื่องของงบประมาณ	 ไม่ได้คิดกระบวนการว่าแต่ละ

ชุมชนท�าอย่างไร

 	 ๙)	ต้องการสนับสนุนของภาครัฐและเงื่อนไข

ในการจัดสรรงบประมาณ

	 	 ๑๐)	 ขาดการประชาสั มพั นธ ์ และ ไม ่ ม ี

ความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

	 	 ๑๑)	 การบังคับใช ้กฎหมาย	 เทศบัญญัติ 

ข้อบัญญัติไม่จริงจังอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๑๒)	 ไม่มีสถานที่ก�าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

	 	 ๑๓)		ประชาชนขาดจติส�านกึทีด่	ีไม่มรีะเบยีบวนิยั

	 	 ๑๔)	 สถานศึกษายังไม่มีการด�าเนินงานที่เป็น

ระบบและไม่มกีารให้ความรู	้ฝึกความมรีะเบยีบวนิยัในการ

ก�าจัดขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

	 	 ๑๕)	 การประชาสัมพันธ์	 อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง	 ขาดแรงจูงใจในการดูแล

อนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	แนวทางแก้ไขคอืภาครฐั

ควรจดัโครงการประชาสมัพนัธ์	อบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชน

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

	 	 ๑๖)	 งบประมาณ	ไม่มงีบประมาณในการบรหิาร

จดัการขยะจากภาครัฐโดยตรง	แนวทางแก้ปัญหา	คอื	ภาครฐั

ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการขยะ 

ลงมายังจังหวัด	อ�าเภอ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 ๑๗)	 ปัญหาอุปสรรค	 เกิดจากการปฏิบัติงาน	

ด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้	 ขาดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	ควรมโีครงการจัดต้ังศนูย์ในรปูแบบ

ให้มีกรรมการระดับต่างๆ	 เพื่อเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส 

ผู้กระท�าความผิด	ควรให้มีศูนย์ทุกต�าบล	 เพื่อการป้องกัน

อย่างถาวร

	 	 ๑๘)	 การให้ความส�าคัญของจังหวัด	 อ�าเภอ	 

ท้องถิ่น	 และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทิ้งขยะมูลฝอย 

ค่อนข้างต�่า	จังหวัดอ�าเภอท้องถิ่นและชุมชน	ต้องก�าหนด

ให้เป็นยุทธศาสตร์ของตนเองและให้ความส�าคัญสูง

	 	 ๑๙)	 ยังขาดทีมงานในอ�าเภอ	 ต�าบลชุมชน

ด�าเนินการรับผิดชอบอย่างจริงจัง	

	 	 ๒๐)	 การที่ยังไม ่มี	 “พ.ร.บ.ขยะมูลฝอย”	

รองรับแผนการปริมาณการจัดการ

		 	 ๒๑)	 การจัดการขยะหลายพื้นที่จ�าเป็นต้อง

อาศยัเทคนคิหลกัวชิาการทีถ่กูต้อง	รฐัจงึควรเสรมิงบประมาณ

ในการศึกษาความเหมาะสมเชิงเทคนิค	 (FS/DD)	 เพื่อวาง

มาตรการที่เหมาะสมไม่เกิดผลกระทบในภายหลัง

		 	 ๒๒)	 การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยจ�าเป็นต้อง 

บูรณาการความร่วมมือในการด�าเนินงานอย่างเป็น 

รูปธรรมโดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒๓)	 เรือ่งงบประมาณในการจดัซือ้ทีจ่ดัเกบ็ขยะ

การดแูลการเอาใจใส่ยงัมน้ีอยเพราะเป็นสิง่ของทีไ่ม่สะอาด

	 	 ๒๔)	 ขาดปัจจัยหลักในการบริหารจัดการ

ตนเองของภาคประชาชน	ไม่เพยีงพอต่อการจดัการตนเอง	 

ทั้งในด้าน	คน/เงิน/วัตถุดิบ/วิธีการ

	 	 ๒๕)	 หน่วยงานร่วมมอืสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ขาดความต่อเนื่องสม�่าเสมอ

	 	 ๒๖)		ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ด�าเนินกิจกรรม

  ๒๗)		ขาดการเชือ่มโยงกบัภาคเครอืข่ายพฒันาทีด่ี

	 	 ๒๘)		เตรยีมปัจจยัต่างๆ	ให้ครบ	และมหีน่วยงาน

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 	 ๒๙)		จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

และให้ความรู้กับผู้ด�าเนินงานที่เกี่ยวกับขยะ
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  ๓๐)	 ร่วมกันสร้างระบบเช่ือมโยงกับเครือข่าย

ทั้งต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด

	 	 ๓๑)		ยกย่อง	ชมเชย	ผลงานต้นแบบ

	 	 ๓๒)		ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของจังหวัด	 คือ	 

ยังไม่มีหน่วยงานเอกชน	ที่เข้ารับซื้อ	–	แปรรูปขยะให้เป็น

ผลผลติทีด่อียากให้รฐับาลชกัชวนต่างๆ	ประกาศทีม่รีะบบ

การจัดการที่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้ระดับจังหวัดด ้วย	 

เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้วธิดี�าเนนิการทีเ่ป็นมาตรฐานสากลต่อไป

	 	 ๓๓)		ขาดการดูแลของภาคส่วนราชการต่างๆ	 

ซึง่ต่างคนต่างท�างานของตนเอง	ไม่ยอมไปร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ

	 	 ๓๔)		ขาดการควบคมุ	ดูแล	โรงงานท่ีมีของเสยีต่างๆ

	 	 ๓๕)	 การท�างานแบบไร้ทิศทาง	ขาดการบรูณาการ

	 	 ๓๖)	 บางพื้นที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการไม่ถูกต้อง	 

บ่อก�าจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

	 	 ๓๗)	 ชุมชนขาดความเข้าใจในการบริหาร

จัดการขยะ

	 	 ๓๘)	 ปรับปรุ งสถานที่ก� าจัดขยะมูลฝอย 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

	 	 ๓๙)		จงัหวดั,อ�าเภอ,ท้องถิน่	จะต้องบรูณาการ

ร่วมกนัเพือ่การน�าร่องให้กบัหมู่บ้าน,ชมุชน	ในการด�าเนนิการ

จัดการขยะอย่างถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกชุมชน	 โดยท้องถ่ิน

และฝ่ายปกครองในระดบัดบัอ�าเภอ	ร่วมด�าเนนิการปลกูจติ

ส�านกึส่งเสรมิกจิกรรมในการคดัแยกก�าจดัขยะอย่างทัว่ถงึ	

จากการตรวจติดตามผลการดำาเนินโครงการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ซึง่เป็นโครงการน�าร่องเพือ่เป็นต้นแบบการจัดการ

ขยะมลูฝอยทีร่กัษาสภาพแวดล้อมของชมุชน	โดยใช้ทีร่าชพสัดุ 

จ�านวน	๓๗๒	ไร่เศษ	ที่ต�าบลมหาพราหมณ์	อ�าเภอบางบาล	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 พบว่า	 การด�าเนินการของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมจากสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ต�าบล 

บ้านป้อม	อ�าเภอพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

ไปฝังกลบในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่	 ในพื้นที่

ต�าบลมหาพราหมณ์	อ�าเภอบางบาล	จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พร้อมทั้งฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ	 และ

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า	ซึง่ในปัจจบุนั

ได้ด�าเนนิการขนย้ายขยะสะสมตกค้าง	จ�านวน	๒๒๓,๐๐๐	ตนั	

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ขณะนีผ้ลการด�าเนนิโครงการในภาพรวม

ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ	 ๓๑.๑๐	 ซ่ึงในเร็ววันนี้ประชาชน 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากจะมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

แล้วยังจะได้รับสวนสาธารณะแห่งใหม่จากสถานที่ก�าจัด 

ขยะมลูฝอยเดมิทีต่�าบลบ้านป้อม	อ�าเภอพระนครศรอียธุยา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน 

แก่ประชาชนในชุมชนแทนที่กองขยะที่ตั้งอยู่มานานนับปี

  การขยายผลการดำาเนินการ	กระทรวงมหาดไทย	

ได้ด�าเนินการขยายผลโครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	

โดยพิจารณาคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีมคีวามพร้อมท่ีจะเป็นต้นแบบ

และมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที	่ 

๑๖	จงัหวดั	รวม	๒๐	จดุ	ครอบคลมุทกุภมูภิาคของประเทศ	

พร้อมทัง้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นจดุก�าจดัขยะ

ได้เสนอแผนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมลูฝอยในพืน้ที ่

และน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยในพืน้ที่

เร่งด่วนอย่างเป็นรปูธรรม	โดยมกีารจดัท�า	Workshop	ร่วมกนั

ของคณะท�างาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 

ส่วนราชการจังหวดัทีเ่กีย่วข้อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

และหน่วยงานส่วนกลาง	 ซึ่งได้จัดท�าแผนการด�าเนินการ

เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน	 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ

ก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้ถึง	 ๖.๔๗	 ล้านตัน	 และ

สามารถก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

อย่างต่อเนื่องได้วันละ	 ๓,๙๙๑	 ตัน	 ซึ่งขณะนี้กระทรวง

มหาดไทยได้แจ้งให้จังหวดัจัดท�าโครงการเสนอตามขัน้ตอน

แผนปฏิบั ติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในระดับจงัหวดั	และเสนอขอรบังบประมาณจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว
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	 ๗)	ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

เชิงบูรณาการเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า	 และต่างใช้

อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่หน ่วยงานมี	 โดยขาด 

การบูรณาการเชิงกฎหมาย	 (ต่างคนต่างถือกฎหมาย 

คนละฉบับ)	

	 ๘)	ท้องถิ่นและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 

ที่ชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

	 ๙)	หากการด�าเนนิงานการก่อสร้างศนูย์ก�าจดัขยะ

มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน	 ซึ่งด�าเนินการ 

โดยภาคเอกชน	 มีการด�าเนินการล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว	้ 

อาจส่งผลกระทบต่อการก�าจดัขยะมลูฝอยตกค้างสะสมใน

พื้นที่ของจังหวัด

	 ๑๐)	ราคากลางในการจดัการขยะสะสม	ซึง่ก�าหนด

โดยกรมควบคุมมลพิษ	 อัตรา	 ๒๐๐	 บาทต่อตัน	 อาจไม่ 

เพียงพอต่อการจัดการขยะสะสม	 ในกรณีที่ต้องใช้บริการ

บรษิทัเอกชนในการจดัการ	อาทเิช่น	อตัราค่าบรกิารก�าจดั/

จดัการขยะของ	บรษิทั	ไทยกรนี	เอน็เนอร์ยี	่จ�ากดั	ณ	เทศบาล

ต�าบลแม่ขร	ีอ�าเภอตะโหมด	จ.พทัลงุ	ประมาณ	๔๒๕	บาท

ต่อตัน

	 ๑๑)	ไม่สามารถปิดสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย	 

ทีไ่ม่ถกูต้องตามหลกัวชิาการได้	เนือ่งจาก	ประชาชนทกุพืน้ที่

คดัค้านโครงการก่อสร้างสถานทีก่�าจดัขยะมลูฝอยทกุรปูแบบ	

	 ๑๒)	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น	 มีมากกว่า 

ความสามารถในการก�าจัด

	 ๑๓)	การขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิ	การเจรญิเตบิโต

ของเมอืง	และเป็นศนูย์กลางการศกึษา	มกีารบรโิภคสนิค้า

ฟุ ่มเฟือยมากขึ้น	 สินค้ามีบรรจุภัณฑ์จ�านวนมากขึ้น	 

ท�าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

	 ๑๔)	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอืในการลด	คดัแยก

ขยะมูลฝอย	 เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์	 การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	และการสร้างจิตส�านึก	อย่างต่อเนื่อง	

	 ๑๕)	ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 

ข้อบัญญัติ	ข้อบังคับต่างๆ

	 ๑๖)	การจัดหาสถานที่ เพื่อก�าจัดขยะมูลฝอย	 

มกัถกูต่อต้านจากประชาชนในพืน้ที	่ยงัไม่สามารถรวมกลุม่

		 นอกจากนี้	 กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา

อุปสรรคต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา

อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในทุกขั้นตอน	

ตั้งแต่กระบวนการจัดท�าแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่	

รวมทั้ งการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

การด�าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง	ตลอดจนมาตรฐานราคาค่าเกบ็ขนขยะ 

และการก�าจัดขยะ	มูลฝอย	เป็นต้นต่อไป	

   ปัญหา/อุปสรรค ในการดำาเนินงานของจังหวัด

	 ๑)	อปท.	ส ่วนใหญ่	 ยังไม ่ให ้ความส�าคัญกับ 

การบรหิารจดัการขยะมลูฝอย	ไม่มแีผนงาน/โครงการบรรจุ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	 และอปท.ส่วนใหญ่ยังไม่มีการลด 

คัดแยกขยะ	ณ	 แหล่งก�าเนิด	 รวมถึงมีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	 เป็นการเทกองกลางแจ้ง	

(open	dump)	และมีขยะมูลฝอยตกค้าง

	 ๒)	อปท.	ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านงบประมาณ

ในการพัฒนางานในการบรหิารจดัการขยะ	และการสนบัสนนุ

งบประมาณจากภาครฐัในการจดัการขยะ	มขีัน้ตอนยุง่ยาก	

ซบัซ้อน	มีเง่ือนไขเยอะเกนิไป	ขาดความชดัเจน	และตดิขดั

ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย

	 ๓)	แม้จะมีการจัดท�าแผนการบริหารจัดการขยะ

อย่างเป็นรปูธรรมแต่การจดัการขยะมลูฝอยแบบศนูย์รวม	

(cluster)	ไม่สามารถด�าเนินการได้จริงตามแผน

	 ๔)	แนวทางการแปลงนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ 

ในระดับพื้นที่ยังไม่ชัดเจน	 รวมถึงช่องทางการสนับสนุน 

งบประมาณที่สับสน	 ไม่แน่นอน	 เนื่องจากมีหน่วยงานที ่

รับผิดชอบหลายหน่วยงานในแต่ละระดับทั้งในส่วนกลาง	

ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น	

	 ๕)	ขาดงบประมาณ	บคุลากร	อปุกรณ์	เคร่ืองจักร

	 ๖)	ชุมชนต่างๆ	หลายพื้นที่ยังไม่มีการจัดการขยะ

ของเสียอันตราย	 และขยะอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงปัจจุบัน 

ยังทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน
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เพื่อจัดสร้างศูนย์ก�าจัดขยะรวมได้เนื่องจากประชาชนมอง

ปัญหาการก�าจดัขยะมลูฝอยเป็นแบบแยกพืน้ที	่บรษิทัเอกชน

ที่จะมาลงทุนระบบจัดการขยะมูลฝอย	 มักถูกต่อต้านจาก

ประชาชน	 โดยประชาชนกังวลเรื่องปัญหามลพิษและ 

ผลประโยชน์

		 ๑๗)	ขาดความรู้ทางเทคนิควิชาการของ	 อปท./

เอกชน	เจ้าของสถานที่ก�าจัดขยะ

		 ๑๘)	อปท.	และชุมชน	มีสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย

ที่ถูกหลักวิชาการจ�านวนไม่เพียงพอ	

		 ๑๙)	นโยบายของ	อปท.	ส่วนใหญ่เน้นการจดัการขยะ

ที่ปลายทางส่วนใหญ่จึงยังไม่ด�าเนินการลดขยะที่ต้นทาง

อย่างจริงจัง	 ท�าให้การลงทุนในการจัดการขยะต้องใช้ 

งบประมาณสูงขึ้นตามปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น

	 ๒๐)	ปรมิาณขยะมลูฝอยต่อวนัมปีรมิาณไม่เพยีงพอ

ต่อการลงทุนแปลงขยะเป็นพลังงานการขาดงบประมาณ

ในการสนับสนุนการรวมกลุ่ม

 	 ๒๑)	การลกัลอบทิง้ขยะส่วนใหญ่เกดิจากประชาชน

ในพืน้ที	่น�าขยะมลูฝอยจากบ้านเรอืนไปทิง้ในทีร่กร้างว่างเปล่า 

ตรวจสอบได้ยาก	
		 ๒๒)	การสร ้างจิตส�านึกและความตระหนัก 
ของประชาชน	 ต้องใช้ระยะเวลาและด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	
จริงจัง	ในทุกที่ทุกโอกาส
		 ๒๓)		การใช้วสัดทุดแทนโฟม	เนือ่งจากโฟมมรีาคา
ถูกกว่าวัสดุทดแทนโฟมมากท�าให้ประชาชนไม่นิยมใช	้ 
อย่างไรกต็ามมกีารรณรงค์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 
ด�าเนินการลดการใช้เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน

   ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

๑. ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย/การนำานโยบายสู่การปฏบิตัิ 
	 ๑)	รัฐบาลก�าหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็น
วาระแห่งชาตแิล้วจะต้องมกีารเร่งรดั/ตดิตามการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	

	 ๒)	ให้มกีฎหมายด้านการจดัการขยะเป็นการเฉพาะ
โดยเร่งด่วนเพือ่ให้การน�านโยบายสูก่ารปฏบัิตเิกดิประสทิธภิาพ 
เช่น	 ควรเร่งรัดออกกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์	
มาตรการที่จะใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตรายของส่วนกลาง	 เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นน�าไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 กระทรวง 
ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักควรมีการบูรณาการความร่วมมือ
กระทรวงต่างๆ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่อง
กฎหมาย	งบประมาณ	วิชาการ	บุคลากร	ฯลฯ
	 ๓)	รฐับาลควรให้กระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ให้ความส�าคญักับการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมด้านการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยในทุกระดับ	 รวมถึงการสร้างจิตส�านึก
และวนิยัให้กบัประชาชนในการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย	
ณ	แหล่งก�าเนิด
	 ๔)	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนด้าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนา
	 ๕)	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนด้าน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถศึกษารูปแบบ 
การก�าจดัขยะมลูฝอยด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	โดยค�านงึถงึ
ความสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละความเป็นไปได้ในการ
บริหารจัดการ
	 ๖)	รัฐบาลควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการบริหารจัดการขยะเป็นการเฉพาะ	
เพราะขั้นตอนการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องใช ้
งบประมาณจ�านวนมาก	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
	 ๗)	กระทรวงที่เกี่ยวข้องควรมีการเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 โดยเฉพาะ 
ความรู้ความเข้าใจ	 และเทคนิควิธีการต่างๆ	 ที่ถูกต้อง	 
โดยมกีารจัดท�าคูม่อืการบริหารจัดการขยะเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการด�าเนินงาน	และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน
ในแต่ละพื้นที่
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๒. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่
	 ๑)	ให้จังหวัดพิจารณาหาแนวทางด�าเนินการ 
เพือ่ให้มีผลทีเ่ป็นรปูธรรมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนืในทศิทาง
เดียวกัน	 สามารถสร้างจิตส�านึกหรือปลูกฝังนิสัยในการ
รกัษาความสะอาด	การท้ิงขยะมลูฝอย	ความรบัผดิชอบต่อ
สังคมได้อย่างแท้จริง	
	 ๒)	 โครงการรณรงค์รกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคมทีส่าธารณะ 
และแหล่งท่องเทีย่วส�าคญั	ควรประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
ได้ทราบ	และปฏิบัติร่วมกันทางสื่อสาธารณะทั่วไป
	 ๓)		ควรจัดท�าแผนปฏิบัติการของจังหวัด	เพื่อเป็น
คู ่มือในการด�าเนินงานและติดตามผลความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินงาน
 ๔)		ขอให้เน้นทัง้พืน้ทีเ่อกชนและพืน้ทีข่องทางราชการ 
ตลอดจนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน	โดยเฉพาะถนนหนทาง	แหล่งน�้าสาธารณะ	โดยขอให้
เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังขอความ
ร่วมมือกระตุ้นจิตส�านึกและใช้สภาพบังคับตามกฎหมาย
ประกอบกนั	การรกัษาความสะอาดในพืน้ทีช่มุชนหนาแน่น
ต้องเริ่มการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าก่อน	 
หากเกินก�าลังที่จะด�าเนินการทั้งพื้นที่	 อาจจะด�าเนินการ 
ในพื้นที่น�าร่อง	 หรือจัดกลุ่มบริเวณเป้าหมาย	 (Zoning)	 
เมื่อประสบความส�าเร็จจึงค่อยขับเคลื่อนสู่พื้นที่ต่อเนื่อง 
อื่นต่อไป
	 ๕)	การรักษาความสะอาดของบ้านเมือง	 ได้จัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติโดยทุกหน่วยมีส่วนร่วม	 ขอฝาก 
ในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยทางบก	 ทางน�้า	 ป้ายต่างๆ	
และผกัตบชวา	โดยเฉพาะเรือ่งป้าย	ทีไ่ม่ได้ขออนญุาตป้าย 
ของวดัต่างๆ	ฝากให้	อปท.	แต่ละพืน้ที	่และ	ป้ายในเขตทาง	
ต่างๆ	ให้จงัหวดัประสานกบัทางหลวงชนบท	แขวงการทาง
ดูแลให้เรียบร้อย
	 ๖)	ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	 ควรเร่งรัด	 จัดท�า
ข้อมูลแผนงาน	 โครงการท่ีจะด�าเนินการ	 และขอให้แก้ไข
ปัญหาป้ายโฆษณาต่างๆ	ตามถนนหนทาง	โดยประสานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อปท.	และแขวงการทางฯ

	 ๗)		การรกัษาความสะอาดในพืน้ทีช่มุชนหนาแน่น	
ควรเริ่มจากการจัดระเบียบทางเท้า	 หาบเร่	 แผงลอยก่อน	
หากเกินก�าลังที่จะด�าเนินการทั้งพื้นที่รับผิดชอบ	อาจแบ่ง
พืน้ทีอ่อกเป็นส่วนๆ	แล้วด�าเนนิการในลกัษณะพืน้ทีน่�าร่อง	
หรอืจดักลุม่เป้าหมาย	แล้วด�าเนนิการเมือ่ได้ผลจงึขยายไป
สู่พื้นที่ใกล้ๆ	เคียง
	 ๘)	การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง	 ให้จังหวัดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่จดักจิกรรม	big	cleaning	day	เดอืนละ	๑	ครัง้ 
เพือ่กระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามตระหนกั
ในภารกจิตามหน้าที	่จัดกจิกรรมใช้ประโยชน์จากผกัตบชวา
เพ่ือสนองนโยบายโครงการคลองสวยน�า้ใส	โดยบรูณาการ
ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ไขปัญหาการไปผลติเป็นปุย๋อนิทรย์ี	ส�าหรบักจิกรรมการ
แก้ไขปัญหาการต้ืนเขนิของแม่น�า้ล�าคลอง	ได้รับงบประมาณ
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
	 ๙)	ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 ต้องการให้บ้านเมือง
ดูสะอาด	 หมายความว่า	 ถนนต้องสะอาด	 ปราศจากขยะ	
ป้ายเก่ารกรงุรงั	ป้ายโฆษณา	ผดิกฎหมาย	อนัตราย	จงัหวดั
สมุทรสาครมีถนนพระราม	๒	ที่เป็นเส้นทางส�าคัญ	ควรจะ
ดูแลให้ได้	มาตรฐานสะอาดตา	เช่น	ในเขตพืน้ทีเ่ส้นทางผ่าน
สู่จังหวัดสมุทรสงครามและลงสู่ภาคใต้	๑๔	จังหวัด
	 ๑๐)		การด�าเนนิการเรือ่งขยะจงัหวดัจะละเลยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้	 ต้องมีการท�า 
ประชาพจิารณ์	หรือให้ผูน้�าท้องถิน่	 ท้องที	่ เข้ามามส่ีวนร่วม
ให้มากที่สุด
	 ๑๑)		เรือ่งการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย	ฝากให้ท้องถิน่
จังหวัดศึกษาการบริหารจัดการผักตบชวาท�าเป็นปุ๋ยและ
ถ่านหิน	(เชื้อเพลิง)	แท่ง	ซึ่งกองทัพภาคที่	๑	มีเครื่องจักร
ในการก�าจัดผักตบชวาเป็นถ่าน	 รวมทั้งต้องปลูกฝังสร้าง 
จิตส�านึกประชาชนให้ร่วมรับผิดชอบ
	 ๑๒)	เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้จังหวัด
ก�ากบัดแูล	โดยให้ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคและส�านกังาน
ทรัพยากร	 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดร่วมด�าเนินการ
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กับท้องถิ่นด้วย	รวมทั้งให้ดูแลประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ

ทีก่�าจดัขยะทีอ่าจได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพ	ซึง่จะเป็นเหตุ

ให้เกิดการร้องเรียนได้

	 ๑๓) การบรหิารจดัการขยะ	จงัหวดัควรมกีารเตรียมการ 

โดยมแีนวทางการด�าเนนิการของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

เป็นต้นแบบแผนการด�าเนนิงาน	ควรตรวจสอบปรมิาณขยะ

ในพืน้ที	่การบรหิารจดัการขยะของ	อปท.	และการสร้างจิตส�านึก

แก่ประชาชนไม่ให้ทิง้ขยะตามเส้นทางคมนาคม	ทีส่าธารณะ 

แม่น�้า	ล�าคลอง	และแหล่งท่องเที่ยว

	 ๑๔)	การก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลควรเน้น

ความยั่งยืนและกระบวนการ	 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	

โดยบรูณาการการท�างานและงบประมาณของทกุหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีค่วรปรบัแนวคดิการด�าเนนิการจากมุง่เน้น

การก�าจัดเป็นการจัดการและหาประโยชน์หากขยะและ 

สิ่งปฏิกูล	โดยกระบวนการคัดแยก	ใช้ซ�้า	ท�าใหม่	แปรรูป	

เพื่อให้เหลือขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์	หรือมีพิษที่ต้อง

ก�าจัดให้น้อยที่สุด

	 ๑๕)	ในเรือ่งการก�าจดัและจดุขยะมลูฝอยสิง่ปฏกิลู	

ให้มีการบรูณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต้ังแต่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และภาคประชาชน	

เน้นการมส่ีวนร่วมประชาชนในพืน้ทีแ่ละจดัท�าแผนระยะยาว

ทีจ่ะก�าจัดและจดัการแบบยัง่ยนื	และ	อปท.	ควรน�ารปูแบบ

สหการมาจัดการร่วมกัน

	 ๑๖)	ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ 

ในอนาคต	ให้ด�าเนนิโครงการต่างๆ	การรณรงค์ให้คดัแยกขยะ 

การสร้างจิตส�านึกให้บุคลากร	 ข้าราชการและประชาชน	 

ให้ตระหนักถึงมลพิษที่เกิดจากขยะ	และให้จัดท�าโครงการ

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๗

	 ๑๗)	การด�าเนินการเรื่องขยะจังหวัดจะละเลย 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ได้	 ต้องมีการท�า 

ประชาพจิารณ์	หรอืให้ผูน้�าท้องถิน่เข้ามามีส่วนร่วมให้มากทีส่ดุ

 ๑๘)	จงัหวดัควรพจิารณาจดัท�าแผนบรหิารจดัการ

ขยะให้ครอบคลุมทุกมิติ	ตั้งแต่การก�าจัดขยะที่มีอยู่เดิมให้

หมดไปและจดัการกบัขยะใหม่ทีเ่กดิขึน้	ซึง่อาจต้องมกีารคดั

แยกขยะและการปลูกจิตส�านึกของเยาวชนในสถานศึกษา 

และประชาชนทั่วไป	 โดยเริ่มตั้งแต่การก�าจัดขยะต้นทาง	

ซึ่งเป็นขยะของครัวเรือน	ชุมชน	โรงเรียน	สถานที่ราชการ	

สถานประกอบการ	อีกทั้งควรมีกิจกรรมส่งเสริมการก�าจัด

ขยะและการปลูกจิตส�านึกในการคัดแยกขยะ	 โดยเพิ่ม

มลูค่าขยะภายใต้การจดักจิกรรมน�าขยะมาแลกเป็นสิง่ของ	

ภาชนะ	เครื่องใช้อุปโภคบริโภค	เช่น	แลกขันตักน�้า	แลกไข่	

หรือเสื้อผ้า	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยลดขยะและช่วยในการ

ปลูกจิตส�านึกในการคัดแยกขยะของประชาชนและชุมชน 

	 ๑๙)		จงัหวดัควรรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	

ต้องมีการท�าประชาพิจารณ์	 หรือให้ผู้น�าท้องถิ่น	 ท้องที	่ 

เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด

	 ๒๐)		ให้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั

ตรวจสอบติดตามเรื่องการท�าไม้แปรรูปให้ถูกต้องและ 

ท�าแผนปลูกป่าให้มากขึ้น

	 ๒๑)		เนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๗	 พรรษา	 ในวันที	่ 

๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	ประกอบกับที่รัฐบาลมีนโยบายในการ

จัดเกบ็ขยะมลูฝอย	โดยการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ

ต้ังแต่ต้นทาง	การแปรรปูขยะเป็นพลงังานและการสร้างวนิยั

ของคนในชาติ	เพื่อน�าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง

ยั่งยืน	จึงขอให้จังหวัด	อ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการจัดให้มีหรือด�าเนิน

โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	

	 ๒๒)		ขอให้เตรยีมการเพือ่แก้ไขปัญหาขยะ	และเรือ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระยะยาว	อย่างยัง่ยนื 

 ๒๓)		ขอให้จังหวัด	 อ�าเภอ	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านการ

รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	เช่น	การคัดแยกขยะตั้งแต่
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ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

   ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

การขับเคลื่อนนโยบาย 
	 ๑)	กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่	 ๐๓๐๗.๑/ 
ว	 ๑๖๙๙	 ลงวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่	 ๐๓๐๗.๑/ว	 ๔๘๒๘	 มท	 ลงวันที	่ 
๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	แจ้งแนวทางการด�าเนินงานและ
เร่งรดัการด�าเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
	 ๒)	กระทรวงมหาดไทยได้มหีนงัสอืที	่มท	๐๓๐๗.๑/
ว	๓๙๔๒	ลงวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ซักซ้อมความ
เข้าใจการด�าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนษุย์ให้จงัหวดัเร่งรดัการด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย ์
	 ได้ใช้ช่องทางศนูย์ด�ารงธรรมเป็นศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน 
การกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์	ไว้	๓	ระดบั	คอื	ระดบัจงัหวดั 
ระดบัอ�าเภอ	และระดบัหมูบ้่าน	ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่	มท	๓๐๗.๑/	ว	๒๔๑๗	ลงวันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๗	
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่	 ๐๓๐๗.๑/ว	 ๑๖๖๘๔	
ลงวันท่ี	 ๒๔	 ตุลาคม	๒๕๕๗	 ซ่ึงเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสการค้ามนษุย์จะส่งเรือ่งให้พนกังานฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่	 เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในพื้นที่ปราบปรามการกระท�าผิดฐานค้ามนุษย์	

ผลงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยพนักงานฝ่าย
ปกครอง 
- การดำาเนินคดี (Prosecution) 
	 ๑)	พนักงานฝ่ายปกครองจากส�านักการสอบสวน
และนิติการ	และ	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ร่วมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เข้าตรวจค้น/จับกุมบริการลักลอบ
ค้าประเวณเีด็กอายไุม่เกนิ	๑๘	ปี	จ�านวน	๒	แห่ง	ในอ�าเภอ
หาดใหญ่	

ต้นทาง	การแปรรูป	ขยะเป็นพลังงาน	และการสร้างวินัยของ
คนในชาต	ิเพือ่น�าไปสูก่ารจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดอีย่างยัง่ยนื
		 ๒๔)		การด�าเนินการขอให้เน้นการบูรณาการทั้ง
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายต�ารวจ	และส่วนราชการต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
โดยเฉพาะนายอ�าเภอในพื้นที่	เพื่อให้การด�าเนินการแก้ไข
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 ๒๕)		การจดัการขยะมลูฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
จ�ากัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต	(ขยะมูลฝอยเก่า)	จังหวัด
ควรส่งเสริมชุมชนต่างๆ	ให้ความส�าคัญในการตระหนักถึง
ประโยชน์จากการคดัแยกขยะจากต้นทาง	และการด�าเนนิการ
ร่วมกันของสมาชิกชุมชนในทุกต�าบล
	 ๒๖)		ขอให้จงัหวดัได้ศกึษาแผนปฏบิตักิารบริหาร
จัดการขยะของจังหวัดในพื้นที่น�าร่อง	 เพื่อน�ามาปรับใช้
ส�าหรับการบริหารจัดการขยะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของจังหวัด
	 ๒๗)		ขอให้จงัหวดัจดักจิกรรม	รณรงค์	ประชาสมัพนัธ์
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยเฉพาะโครงการ	 กิจกรรมที่สร้างและปลูกจิตส�านึก 
ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
	 ๒๘)		ขอให้จงัหวัดส่งเสรมิสนบัสนนุและมมีาตรการ
สร้างแรงจงูใจให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม	ตัง้แต่ขัน้ตอน
เพาะกล้าไม้	ปลูก	บ�ารุงดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่ป่าไม้ให้
เจริญเติบโตและคงอยู่สืบเนื่องไป
	 ๒๙)		ขอให้จงัหวัดระมดัระวังการใช้พืน้ทีส่าธารณะ
ประโยชน์ที่ประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกันที่จะน�ามาเข้า
ร่วมโครงการปลูกป่า	 โดยเฉพาะการด�าเนินการท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงสภาพพืน้ทีไ่ปจากเดมิซึง่อาจส่งผลกระทบกบั
ประชาชนใกล้เคียงและควรต้องมีการท�าความเข้าใจกับ
ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงด้วย
	 ๓๐)		ขอให้จังหวัดเสนอความเห็นในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหาร
จดัการขยะทีเ่กีย่วข้องและเหมาะสมสภาพพืน้ท่ีเพ่ือให้เกดิ
ความชัดเจนในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเต็มที่
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	 ๒)	ชดุเฉพาะกจิตามนโยบาย	“ลดอบายมขุ	สร้างสขุ
ให้สงัคม”	กรมการปกครองร่วมกบัอ�าเภอบงึนาราง	จังหวดั
พิจิตร	 เข้าจับกุมร้านคาราโอเกะลักลอบค้าประเวณีหญิง
ต่างด้าว	อายุไม่เกิน	๑๘	ปี	จ�านวน	๔	แห่ง	
	 ๓)	ผลงานการจับกุมในส่วนภูมิภาค	พ.ศ.	๒๕๕๗	
ที่มีการรายงานการจับกุมด�าเนินคดีผู ้กระท�าผิดฐาน 
ค้ามนุษย์	 โดยพนักงานฝ่ายปกครอง	 จ�านวน	 ๒	 จังหวัด	
ได้แก่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และ	จังหวัดชุมพร	

- การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) 
	 ๑)	แจ้งให้ส�านกัทะเบยีนอ�าเภอ/ท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้อง
จัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวให้คนต่างด้าว 
ซึง่เป็นผูเ้สยีหายจากการกระท�าผดิฐานค้ามนษุย์ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย	เรือ่ง	การอนญุาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวก
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ	 ส�าหรับผู้เสียหาย
จากการกระท�าผิดฐานค้ามนษุย์	ลงวนัท่ี	๒๔	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๔ 
โดยจงัหวัดทีเ่ป็นทีต่ัง้สถานคุม้ครองและพฒันาอาชีพ	๙	แห่ง 
ได้ด�าเนินการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัว 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว	 ดังนี้	 จังหวัดปทุมธาน	ี
๑๕๑	ราย	จังหวัดเชียงราย	๕	ราย	จังหวัดระนอง	๑๔	ราย	
จังหวัดนนทบุรี	๙๙	ราย	จังหวัดสงขลา	๑๔	ราย	จังหวัด
นครราชสีมา	๒๒	ราย	จังหวัดพิษณุโลก	๗	ราย	รวมทั้งสิ้น	
๓๑๒	ราย	
	 ๒)	การประสานให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่ถูกล่อลวงและกดขี่แรงงานไปที่ประเทศ
แอฟริกาใต้	 จ�านวน	 ๕	 คน	 โดยพนักงานฝ่ายปกครอง	
อ.เมืองกาญจนบุรี	จ.กาญจนบุรี	

   ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 
	 ๑)	 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์	ในพืน้ที่
ล่อแหลม	 ซึ่งมีสถานบริการเป็นจ�านวนมาก	 ขอให้ส�ารวจ
ตรวจสถานบริการ	 เช่น	 ร้านคาราโอเกะ	 ซึ่งเป็นแหล่ง 
ยาเสพติด	 เป็นแหล่งค้าประเวณี	 รวมท้ังหอพักซึ่งเป็น 
แหล่งม่ัวสุมได้	 ขอให้เข้มงวดในการก�ากับดูแล	 ให้เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 ๒)	จังหวัดควรก�าชับและติดตามการป้องกันและ
แก ้ ไขป ัญหาแรงงานต ่ า งด ้ าวและการค ้ ามนุษย ์	 
โดยถือปฏิบัติตามประกาศ	 คสช.	 ฉบับที่	 ๖๘/๒๕๕๗	 
โดยเคร่งครัด	และก�าชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	รวมถึง	อปท.	 
ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์	 โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี
เพราะหากมข่ีาวเรือ่งนีเ้กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน	 
ซึ่งประเทศไทยก�าลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้
	 ๓)	ให้เฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามปัญหา 
การค้ามนุษย์ค้าประเวณี	 และแรงงานผิดกฎหมาย	 และ 
ให้เตรียมการเร่ืองการต่ออาย	ุ แรงงานต่างด้าว	 ในเรือ่งการ
ด�าเนินการ	สถานที่	วิธีการด�าเนินการ	การด�าเนินการตาม
ค�าสัง่	ประกาศและนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)	 อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็น	 ส�าหรับ 
การขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวควรพิจารณาจัดท�าประชาสมัพนัธ์ 
ให้ครอบคลุมทัว่ถึง	เพือ่ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบ
และมาขึ้นทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง	 และส่วนราชการ	 
ทีเ่กีย่วข้อง	ควรมกีารบรูณาการในการตดิตามการท�างานของ
แรงงานต่างด้าวทีม่าแจ้งตอนขึน้ทะเบยีนว่ามกีารลกัลอบไป
ท�างานอืน่นอกเหนอืจากการทีไ่ด้แจ้งไว้ตอนขึน้ทะเบยีนหรอืไม่
	 ๔)	การด�าเนนิการขอให้เน้นการบรูณาการท้ังฝ่าย
ปกครอง	 ฝ่ายต�ารวจ	 และส่วนราชการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะนายอ�าเภอในพื้นที่ขอให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการประสานงานเพือ่ให้การด�าเนนิการแก้ไขมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
	 ๕)	ขอให้จงัหวดัได้ก�าชบัส่วนราชการ	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการตามนโยบายและ
ข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวทุกกรณี
	 ๖)	ขอให้จังหวัดได้กวดขันส่วนราชการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
เพ่ือก�าชบัเจ้าหน้าท่ีทุกระดับไม่ให้เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ 

การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   225

	 ๗)	การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	รวมทัง้

แรงงานต่างด้าว	 ควรต้องด�าเนินการเฝ้าระวังและติดตาม

กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อาจกระท�าผิดเกี่ยวกับการ 

กระท�าผดิการค้ามนษุย์	เช่น	ขอทาน	แรงงาน	ต่างด้าว	และ

การใช้แรงงานในภาคต่างๆ	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคเกษตรกรรม

และภาคก่อสร้าง

	 ๘)	ขอให้จังหวัดก�าชับส่วนราชการ	 หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ด�าเนนิการ

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 การค้าแรงงาน

ต่างด้าวให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

	 ๙)	ขอให้จังหวัดได้กวดขันส่วนราชการหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

เพื่อก�าชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวในทุกรณี	 

หากพบว่ามีเจ้าหน้าท่ีไปเกี่ยวข้องต้องด�าเนินการตาม

กฎหมายทั้งวินัยราชการและอาญาโดยเร็ว

	 ๑๐)	 ขอให้จังหวัดได้สร้างความเข้าใจและชี้แจง 

เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐขัดแย้งกับประชาชนในการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์	 การค้าแรงงานต่างด้าวของ

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

	 ๑๑)	 ขอให้จังหวัดตรวจตราสถานบริการสถาน

ประกอบการท่ีมีการแรงงานต่างด้าวอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อป้องกันการกระท�าความผิดกฎหมาย

	 ๑๒)	 ขอให้จังหวัดจัดท�าฐานข้อมูลนายจ้างและ

หรือผูใ้ช้แรงานต่างด้าว	และแรงงานต่างด้าว	ให้เป็นปัจจบุนั

เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามตัวบุคคล

	 ๑๓)	 ให้จังหวดัด�าเนนิการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 ๑๔)	 ให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผล

และมีประสิทธิภาพ

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า

บทบาทและหน้าท่ีของผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตามและก�ากับดูแล 

การด�าเนินงานของ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานส่วนภมูภิาค และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือสนบัสนนุให้การปฏบิตังิาน

จากทุกส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนและบรรลุผลเป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อนัจะส่งผล

ให้เกดิ “การบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ” น�าไปสู ่“ความสงบสุข

ของประเทศ” ต่อไป

===================



226  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   227



228  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   229



230  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   231



232  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   233



234  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   235



236  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   237



238  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   239



240  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   241



242  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   243



244  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   245



246  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   247



248  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   249



250  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   251



252  x รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะที่ปรึกษา

๑.	นายระพี		 ผ่องบุพกิจ		 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๑๒
๒.	นายวันชัย		 สุทธิวรชัย	 รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๑๖		
๓.	นายวิชิต		 ชาตไพสิฐ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๙,	๑๓	
๔.	นายเสริม		 ไชยณรงค์	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๑๔	
๕.	นายสมศักดิ์		 ข�าทวีพรหม	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๕,	๑๘	
๖.	นายพิเชษฐ		 ไพบูลย์ศิริ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๑,	๓	
๗.	นายธานี		 สามารถกิจ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๔	
๘.	นายสมพงศ์		 อรุณโรจน์ปัญญา	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๑๗	
๙.	นายคณิต		 เอี่ยมระหงษ์	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๒,	๑๕	
๑๐.	นายสุวิทย์		 สุบงกฎ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๗,	๑๐	
๑๑.	นายสุรพล		 วาณิชเสนี	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๘,	๑๑	
๑๒.	นายวรวิทย์		 สายสุพัฒน์ผล	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 เขตตรวจราชการที่	๖

บรรณาธิการ

๑.	นายบวรศักดิ์	 วานิช	 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์	สป.
๒.	นางสาวปรียานุช	 เจริญผล	 ผู้อ�านวยการส่วนตรวจราชการ
๓.	นายบรรจง	 ตรีกุล	 ผู้อ�านวยการศูนย์ด�ารงธรรม
๔.	นายบุญส่ง	 ไชยมณี	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

คณะผู้จัดทำา

๑.	ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย		 ทุกเขตตรวจราชการ
๒.	นางศุภวรรณ	 บูชาดี	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	พิเศษ
๓.	นางชลัยรัตน์	 ทรัพย์ประชา	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
๔.	นางสาวพรทพิย์	 ยิม้ชเูชดิ	 พนกังานราชการ	 	 	 	
๕.	นายเรืองฤทธิ	์ ชจูนัทร์	 เจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานระบบคอมพวิเตอร์	 	
๖.	นายสมภพ	 มะลิฉ�่า	 เจ้าหน้าทีบ่รหิารทัว่ไป	
๗.	นายวิชาญ	 จติจวง	 เจ้าหน้าทีบ่รหิารทัว่ไป
๘.	นางสาวศริิพร	 ไทรชมภ	ู เจ้าหน้าทีบ่รหิารทัว่ไป
๙.	นางสาวเจนจิรา		 ชูติยานันท์	 เจ้าหน้าทีบ่รหิารทัว่ไป



รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x   253
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