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จัดทำ บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) 

ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ

รักษาความปลอดภัย

ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะทำ งานบูรณาการ

รักษาความปลอดภัยทางทะเล 

เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ครอบคลุมทุกมิติ
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การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยด้านการท่องเท่ียว
ทางทะเลจังหวัดกระบี่ กับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี ่
เน้นย้ำาให้มีการจัดประชุมติดตามผล
และวิเคราะห์การดำาเนินงานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดกับ
นักท่องเท่ียว และได้แต่งต้ังคณะทำางาน
บูรณาการรักษาความปลอดภัยทางทะเล
อันดามัน จังหวัดกระบ่ี เพ่ือป้องกันเหตุ 
และช่วยเหลือนักท่องเท่ียวครอบคลุม
ทุกมิติ รวมท้ังจดทะเบียนเรือท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีให้ครบ ให้ตำารวจน้ำา เจ้าหน้าท่ี
อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบในพื้นที ่
ออกตรวจความปลอดภัยในพื ้นที ่
ท่องเท่ียวทางทะเลในช่วงวันหยุดท่ีอาจมี

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดกระบ่ีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก มีนักท่องเท่ียวเดินทางมา
เย่ียมเยือนในปริมาณท่ีสูงข้ึนทุกปี จากความหลากหลายของนักท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ทำาให้มีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ
ต่อนักท่องเท่ียวและประชาชนเพ่ิมมากข้ึน จังหวัดกระบ่ีตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเท่ียว จึงได้บูรณาการป้องกัน
และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน ข้ึน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การลงนามความร่วมมือกับจังหวัด
ใกล้เคียง เพ่ือบูรณาการแผนการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครและบุคลากรหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนบูรณาการกับภาค
เอกชนในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเลให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

กระบี่ โครงการการรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 
(Model Krabi 2016 Andaman Civil Society, Kho PP)

นักท่องเท่ียวมากเป็นพิเศษ รวมท้ังจัดต้ัง
ศนูยช์ว่ยเหลอืนกัทอ่งเทีย่วเพือ่บริการ
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จำานวน ๓ จุด จัดวาง
ทุ่นเพ่ือก้ันเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย ส่งเสริมและ
กวดขันการทำาประกันภัยทางทะเล การ
ประกอบการท่องเท่ียว จัดประชุมสัมมนา
บูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน กับ
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง

การลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อเกิดอบุัตเิหตทุางทะเล ซึง่เปน็การ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีสามารถ
ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เสริมความเช่ือม่ันของประชาชนและ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด
กระบ่ี

ประโยชน์ที่ได้รับ
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“๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย” 

กำ หนดแนวทางปฏิบัติ

ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน

ผลิตน้ำ ตาล เพื่อบังคับใช้กับ

รถบรรทุกและโรงงานผลิตน้ำ ตาล 

ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

รวมถึงแก้ปัญหาการขนส่งอ้อยได้อย่างยั่งยืน
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จังหวัดกำาแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตอ้อยและน้ำาตาลที่สำาคัญ

ของประเทศ การขนส่งอ้อยไปโรงงานน้ำาตาลมักเกิดอันตรายท้ังจากตัวรถบรรทุกอ้อยและอ้อยที่หล่นบนท้องถนน รวมถึง 

ปัญหาจากการจอดริมถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เนื่องจากถนนตามต่างจังหวัดมีไฟส่องสว่าง

ไม่เพียงพอ จังหวัดจึงได้กำาหนด “๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย” ข้ึน เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม              

เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การดำาเนินงานตามมติที่ประชุม 

เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เก่ียวกับ

แนวทางปฏบิตัใินการขนสง่ออ้ย เขา้สู่

โรงงานผลิตน้ำาตาล จำานวน ๑๙ ข้อ 

ที่บังคับใช้ทั้งรถบรรทุกและโรงงาน

ผลิตน้ำาตาล เช่น ๑) การบรรทุกอ้อย 

ให้มีความสูงจากพื้นถนน ไม่เกิน 

๓.๘๐ เมตร (ปรบัแกเ้ปน็ ๔.๐๐ เมตร) 

มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้าน

หลัง ไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ท้ายไม่บาน

และมีสายรัดผูกมัดให้แน่น ๒) อ้อยที่

ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุม

ด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น                

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กำ แพงเพชร “๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย”

๓) รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ให้มีการติดธงแดง

ขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย ๒ ผืน 

เพ่ือให้เห็นไดช้ดัเจนเวลากลางวนั และ

ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณด้านข้าง

ซ้าย - ขวาของตัวรถอย่างน้อยด้านละ 

๑ ดวง และด้านท้ายสุดของอ้อยที่ยื่น

ออกมานอกตัวรถอย่างน้อย ๓ ดวง 

ในเวลากลางคืน เป็นต้น

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน รวมถึงการแก้ปัญหาการขนส่ง

อ้อยเข้าสู่โรงงานได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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สร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ

พัฒนาชุมชนบนพื้นฐานแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อความอยู่ดีมีสุข 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ ชุมชน/

องค์กรชุมชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน 

พัฒนาครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

และสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของคนในชุมชน
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การดำาเนินงานโครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ และ

ระยะที ่๒ ดำาเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ โดยความร่วมมอืของกรมการพฒันาชมุชนกับกรมเอเชยีตะวนัออก 

กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณแทนกรมเอเชยีตะวันออก เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติชาวกมัพชูาตามหลกัการพฒันาชมุชนบนพืน้ฐาน

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำาไปสู่ความอยู่ดี มีสุข รวมถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ

ผู้นำาชุมชน/องค์กรชุมชน/กลุ่มสตรี/

กลุ่มเยาวชน การพัฒนาครัวเรือน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง

ทางเดินเพื่อชมป่าชายเลน การสร้าง

อาคารศูนย์การเรียนรู ้ซึ ่งใช้ในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนในชุมชน 

และใช้เป็นสถานที่ประชุมของชุมชน 

เป็นสถานท่ีฝึกอาชีพ และใช้ในงาน

พิธีการต่างๆ ของคนในชุมชน เป็นต้น

ผู้นำาชุมชนมีศักยภาพ มีความ

สามารถในการขับเคลื่อนแผนชุมชน

ในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านชุมชน

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว

ป่าชายเลน และธรรมชาติที่สวยงาม 

คณะทำางาน/เจ้าหน้าท่ีกัมพูชามีความรู้

การต ิดตามสน ับสน ุนและให ้

กำาลังใจการดำาเนินงานในฐานะบ้านพี่

เมืองน้อง

ตราด โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืนบนถนนหมายเลข ๔๘ (เกาะกง – สะแรอัมเบิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ในการ

ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการ

ดำาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

รวมถึงมีครอบครัวตัวอย่างต้นแบบ

ในการดำาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

รถตู้โดยสารสาธารณะ 

และรถยนต์รับจ้างสามล้อ 

ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหา

การกีดขวางการจราจร 

ขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพล

เรียกรับผลประโยชน์ 

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
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การแก้ปัญหาการกระทำาท่ีเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะปัญหารถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถยนต์สาธารณะ (รถตู้โดยสารสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง

สามล้อ ด้วยการจัดระเบียบรถข้างต้น ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือแก้ปัญหาการกีดขวางการจราจร รวมถึงปัญหา

การร้องเรียนจากนักท่องเท่ียวต่างชาติว่าผู้ให้บริการรถรับจ้างมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของจังหวัด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้

จัดระเบียบโดยดำาเนินงานในรูปแบบ

ประชารัฐ และแจ้งให้คณะอนุกรรมการ

ประจำาท้องท่ีทุกอำาเภอ จัดส่งรายละเอียด

ข้อมูลช่ือวิน หมายเลขผู้ขับข่ี เพ่ือจัดทำาเส้ือก๊ัก

ตามรูปแบบท่ีกำาหนด พร้อมกับมอบหมาย

ให้ตำารวจภูธรบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกวดขันจับกุม

ผู้ท่ีนำารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง

บรรทุกผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด กรณีรถยนต์

สาธารณะ สำานักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบรถตู้

โดยสารสาธารณะท่ีมีสถานท่ีต้ังคิวรถอยู่ใน 

พ้ืนท่ีอำาเภอต่างๆ ของจังหวัด รวม ๗ อำาเภอ 

และสำานักงานขนส่งจังหวัดได้กำาหนด

มาตรการและแนวทางการจัดระเบียบรถยนต์

รับจ้างสามล้อ ซ่ึงจากการสำารวจและตรวจสอบ

ข้อมูลในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอพระนครศรีอยุธยา 

มีจำานวน ๑๗ วิน รวมทั้งสิ้น ๔๑๗ คัน

รถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้มอบหมาย

ให้คณะอนุกรรมการประจำาท้องท่ีทุกอำาเภอ 

ควบคุมและกำากับดูแลการใช้รถจักรยานยนต์

สาธารณะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตาม

กรอบแนวทางท่ีจังหวัดกำาหนดไว้ ส่วนรถตู้

โดยสารสาธารณะ บริษัท ขนส่ง จำากัด 

พระนครศรีอยุธยา การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
และรถยนต์สาธารณะ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักท่องเท่ียว

และประชาชนทั่วไปในการใช้บริการรถ

จักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สาธารณะ 

ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ปลอดภัย โดยจ่ายค่าโดยสาร

ในอัตราท่ีเป็นธรรม สามารถขจัดปัญหาผู้มี

อิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จากการประกอบ

การรถตู้โดยสารสาธารณะ รวมถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวของจังหวัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทาง

ท่ีรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าร่วมบริหารเดินรถ 

สามารถกำากับควบคุมการบริหารจัดการ

เดินรถผ่านคณะกรรมการบริหารคิวรถตู้

โดยสารสาธารณะของแต่ละคิว ซ่ึงจะส่งผล

ให้การเดินรถตู้รับ – ส่งผู้โดยสารเป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีทางราชการกำาหนด และอยู่ระหว่าง

จัดทำาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย

ข้อกำาหนดการให้บริการของรถยนต์รับจ้าง

สามล้อ และมาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืน เพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางในการควบคุมและกำากับ

ดูแล โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง
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ป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่

แรงงานนอกระบบ การถูกบังคับ

ใช้แรงงานไม่เป็นธรรม การล่อลวง

ไปบังคับค้าประเวณี หรือถูกชักจูง

ไปในรูปแบบต่างๆ โดยบูรณาการภารกิจ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสำ รวจ วิเคราะห์ ความต้องการ

ด้านอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย

และความต้องการของตลาดแรงงาน

และให้ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์

การค้ามนุษย์ รวมถึงสร้างความตระหนัก

ถึงภัยอันตรายของการถูกล่อลวง
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สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง มีภารกิจในการ

ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลุ่มเส่ียงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม             

ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงจังหวัดพัทลุง ได้ดำาเนินการเชิงป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำา “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

ป้องกันการถูกล่อลวง ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙” เพ่ือป้องกันปัญหาการเส่ียงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่แรงงานนอกระบบ การทำางาน

ท่ีผิดกฎหมาย ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ให้เร่ร่อนขอทาน ล่อลวงไปบังคับค้าประเวณี หรือถูกชักจูงไปในรูปแบบต่างๆ การถูก

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นเหย่ือของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำานวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๕ คน รวม ๕๐ คน 

ซ่ึงเป็นกลุ่มสตรี เด็ก และบุคคลท่ัวไปท่ีมีฐานะยากจน และกลุ่มเส่ียงต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือบูรณาการภารกิจในการสำารวจ 

วิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของ

กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

จัดแผนการฝึกอบรมอาชีพตามความ

เหมาะสมในพ้ืนท่ี ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 

คือ การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพและ

นวดฝ่าเท้า พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจ

สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และ

สร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของ

การถูกล่อลวง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้หญิง เด็ก และบุคคลกลุ่มเสี่ยง

มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา

และภัยอันตรายของการถูกล่อลวง

ในรูปแบบต่างๆ และไม่ตกเป็นเหย่ือ

ของขบวนการค้ามนุษย์ ลดปัญหา

การเคล่ือนย้ายถ่ินฐานแรงงาน มีรายได้ 

มีงานทำาในท้องถิ ่นและภูมิล ำาเนา

ของตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การติดตามประเมินผลผู้ผ่าน

การอบรม เพื่อเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ผ่าน

การอบรมมกีารรวมกลุม่ในการบรหิาร

จัดการและการประกอบอาชีพ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

พัทลุง โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการป้องกัน
การถูกล่อลวง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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โครงการ “หมู่บ้านสีขาว 

ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม” 

มอบสติ๊กเกอร์ครอบครัวสีขาว

สำ หรับครอบครัวที่ผ่านการ

คัดกรองและการใช้มาตรการ

ทางสังคม กฎกติกาของหมู่บ้าน 

เพื่อดำ เนินการกับครัวเรือน

ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยเรียกมาทำ บันทึกว่ากล่าวตักเตือน



63

แยกผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออกจาก
กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เพื่อดำาเนินการ
ปิดล้อมตรวจค้นต่อไป ทุก ๑ – ๒ เดือน 
และทุกสัปดาห์จะมีการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 
สัปดาห์ละ ๒ คร้ัง ในหมู่บ้าน/พ้ืนท่ีท่ีสงสัย
ว่าจะมีการรวมกลุ่มเสพยา ๗) สำาหรับกลุ่ม
ท่ีสงสัยว่ามีส่วนยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ท่ีไม่ได้
รับสต๊ิกเกอร์มีการเรียกมาทำาบันทึกว่ากล่าว
ตักเตือน รวมถึงการใช้มาตรการทางสังคม 
๘) การต้ังกฎกติกาของหมู่บ้านเพ่ือจัดการ
กับครัวเรือนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำาคัญเกือบทุกพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการแพร่ระบาดและเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาต่างๆ มากมาย เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำารวจภูธรป่าต้ิว สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำาบล       
ศรีฐานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกำานัน/ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ข้ันตอนการดำาเนินการสำาหรับหมู่บ้าน
ที่เป็นต้นแบบของอำาเภอป่าติ้ว มีดังนี้ 
๑) สืบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรใน
พ้ืนท่ีเก่ียวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๒) ประสานกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และแหล่งข่าว
ในการติดตามพฤติกรรมผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดเพ่ือสืบสวน ๓) ประชาคมผู้นำา
ในพ้ืนท่ีตำาบลศรีฐาน เพ่ือหารูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จึงมีแนวทางในการจัดทำาโครงการ “หมู่บ้าน
สีขาว ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม” 
๔) จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง
ประจำาหมูบ่า้น เพือ่ดำาเนนิการรบัสมคัร
ครอบครัวท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ๕) ครอบครัว
ท่ีผ่านการตรวจสอบคัดกรองประจำาหมู่บ้าน
ต้องนำาเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รบัรองครอบครัวสขีาวระดบัอำาเภอ โดย
มีนายอำาเภอเป็นประธาน และจะได้รับ
สต๊ิกเกอร์ครอบครัวสีขาว ๖) ทำาประชาคม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม มีระบบ
การเฝ้าระวังและทำาลายการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมท้ังจำานวนครอบครัว
ท่ีเ ก่ียวข้องกับยาเสพติดและปัญหา
อาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การรับสมัครครอบครัวท่ีประสงค์เข้า
ร่วมโครงการ และให้กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แต่ละหมู่บ้าน จัดทำากฎกติกาหมู่บ้าน เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
นอกจากน้ี ได้ทำาการสำารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี
เพื่อกำาหนดเป้าหมายดำาเนินโครงการ
ในรูปแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม (ประชารัฐ) 
พร้อมกับทำาการตรวจสอบประเมิน
ครอบครัวท่ีผ่านการรับรองเป็นครอบครัว
สีขาว ทุก ๓ เดือน เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในครอบครัว หากพบ
ครอบครัวที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 
จะดำาเนินการทางกฎหมาย

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ยโสธร โครงการหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด 
ปลอดอาชญากรรม
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จัดกิจกรรมสร้างสุขในสถานศึกษา

และชุมชน โดยมี ๔ นวัตกรรม ได้แก่ 

ยกระดับชมรม (TO BE NUMBER ONE) ดีเด่น

ใน ๔ อำ เภอ เป็นศูนย์เรียนรู้ 

เสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ 

หลักสูตรวัยรุ่น วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด 

ไม่เสพ ไม่ท้อง และครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดทำ 

เป็นคลิปวีดิโอและหนังสั้น ใช้สถานศึกษา

เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสร้างสุข 

และขยายผลกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน
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จังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE ) มาดำาเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ด้วยวิสัยทัศน์ “เติมพลัง TO BE ให้เป็น คนดี เก่ง สุข” เป้าหมาย 

“วัยรุน่ วยัใส จงัหวดัรอ้ยเอด็ ไมเ่สพ ไมท่อ้ง” จดัทำาเปน็องคค์วามรูท้ีช่ดัเจน ใชส่ื้อท่ีทันสมยั โดยจดัเป็นคลิปวดีโิอและหนงัส้ัน 

ยึดสถานศึกษาทั้ง ๘๘๘ แห่ง เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสร้างสุข ขยายผลโดยจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การเพิ ่มกิจกรรมสร้างสุข ทั ้ง

ในสถานศกึษาและชมุชน มกีารพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ในปี ๒๕๕๙ เกิด ๔ 

นวัตกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนายกระดับ

ชมรมดีเด่นใน ๔ อำาเภอขนาดใหญ่ 

เป็นศูนย์เรียนรู้ ๒) เสริมสร้างความ

ผูกพันทางอารมณ์ ๓) หลักสูตร วัยรุ่น 

วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ ไม่ท้อง 

๔) ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัด

ร้อยเอ็ด ในส่วนกิจกรรมได้จัดประกวด

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE 

NUMBER ONE IDOL) และแข่งขัน TEEN 

DANCERCISE ในวนัเปดิงานประเพณี

ปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่าง

ยั ่งยืน วัยรุ ่นจังหวัดร้อยเอ็ดมีการ

ก่อเหตุกระทำาซ้ำาลดลง และการเข้าร่วม

กิจกรรมสร้างสุขช่วยให้ผลการเรียน

ดีขึ้น รวมทั้งผู้ปกครองเข้าใจวัยรุ่น 

และมีทักษะในการให้คำาปรึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในอำาเภอ

ขนาดใหญ่ ๔ อำาเภอ รวมท้ังการขยายผล

ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ร้อยเอ็ด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี ๒๕๕๙ เพือ่สร้างรูปแบบไปขยายผล

ในอำาเภอ ตลอดจนจัดพิธ ีลงนาม

ความร่วมมือ (MOU) ระดับอำาเภอ

และต ำาบล ประเด ็นความร ่วมม ือ 

“วันพฤหัสบดี เป็นวัน TO BE ของ

จังหวัดร้อยเอ็ด”
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จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ 

TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 

เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง 

พร้อมกำ หนดยุทธศาสตร์การดำ เนินงาน 

ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

โครงการ และติดตามผลการดำ เนินงาน

ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในเวทีการประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือน
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จังหวัดระนองได้ดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย

ของรฐับาลทีต่อ้งเรง่แกไ้ขอย่างจรงิจัง แมจ้ะดำาเนนิการมาอย่างต่อเน่ือง แตย่งัไม่สามารถจดัการปัญหาไดอ้ยา่งเดด็ขาด เพราะ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม จังหวัดจึงได้น้อมนำาโครงการ 

TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ระดับจังหวัด เพ่ือร่วมรณรงค์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง

และจริงจัง การต้ังงบประมาณ เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ การ

กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จ ๓ ยุทธศาสตร ์

ประกอบด้วย การรณรงค์ปลุกจิตสำานึก

และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ การ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่

เยาวชน การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย

เพื ่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ทั ้งนี ้ ได้มีการติดตามผล

เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ความสามารถของตัวเองสู่ความเป็นหน่ึง 

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จาก

การทำากจิกรรมร่วมกนั มคีวามสามคัคี

การจัดทำาแผนงานโครงการต่อเน่ือง

ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมของจังหวัด/ชุมชน  TO BE 

NUMBER ONE ทุกประเภท ให้ก้าวสู่

เกณฑ์มาตรฐานในระดับสูง

ระนอง โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE)

การดำาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบในเวทีการประชุมกรมการ-

จังหวัดทุกเดือน ซึ ่งการดำาเนินงาน

ข้างต้น ส่งผลให้จังหวัดระนองได้รับ

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑ และได้รบั

พระราชทานโล ่ เก ี ยรต ิค ุณจาก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวด

ผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE 

กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำาปี ๒๕๕๙

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นพลัง

แผ่นดินที่เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ควบคุมการจัดกิจกรรม 

Full Moon Party

 ให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผนปฎิบัติการ

จัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัย

จัดตั้งศูนย์อำ นวยการรักษาความปลอดภัย

นักท่องเที่ยว จัดชุดปฏิบัติการ

ร่วมปฏิบัติตามภารกิจ เร่งรัดจัดระเบียบพื้นที่

และกำ หนดรูปแบบการวางแผง

จำ หน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
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เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเน่ืองจาก
มีการจัดกิจกรรมงาน Full Moon Party ทำาให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด อาชญากรรม 
แหล่งม่ัวสุม ปัญหาความสงบเรียบร้อย การขาดหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน หน่วยงานท่ีลงไปปฏิบัติงานได้รับแรงกดดัน
จากผู้ประกอบการในการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การไม่มีพ้ืนท่ีหรือช่องทางในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
และขาดการควบคุมการจอดเรือหางยาวบริเวณหน้าชายหาด เป็นต้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

การจัดทำาแผนปฏิบัติการจัดระเบียบ
และดูแลรักษาความปลอดภัยกิจกรรม
งาน Full Moon Party โดยได้บูรณาการ
ทุกภาคส่วนในการจัดต้ังศูนย์อำานวยการ
รักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว
บริเวณหาดร้ิน อำาเภอเกาะพะงัน และ
ให้หน่วยงานจัดชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติ
ตามภารกิจของส่วนราชการและการ
จัดเตรียมชุดกู้ชีพ/กู้ภัย รวมท้ังให้อำาเภอ
เกาะพะงัน และเทศบาลตำาบลบ้านใต้ 
เร่งรัดดำาเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีและ
กำาหนดรูปแบบการวางแผงจำาหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณชายหาดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเร็วและอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการประสานการปฏิบัติ

สุราษฎร์ธานี การจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัย 
กิจกรรมงาน Full Moon Party

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ
ท่ีจัดกิจกรรมและพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง 
รวมท้ังผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ 
นอกจากน้ี ทำาให้ภาครัฐสามารถควบคุม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ/
ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการฯ 
และบูรณาการการปฏิบัติจากทุกภาคส่วน
ตาม Model “ประชารฐั” และกำาหนด
ให้หัวหน้าส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง
ให้ความสำาคัญและเห็นพ้องตรงกันว่า
เป็นวาระสำาคัญเร่งด่วน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

และทำางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร 
ตำารวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย
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ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่

จังหวัดปลอดขยะในปี ๒๕๖๓ 

กำ หนดเป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วน

ต้องร่วมดำ เนินการ พร้อมถ่ายทอด

ตัวชี้วัดสู่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน 

เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

โดยประชาชนได้รับสวัสดิการ

หรือรายได้จากการคัดแยกขยะ
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย      
มีนโยบายในการรณรงคก์ารทำาให้เมอืงสะอาด ปราศจากขยะ เปน็สว่นหนึง่ของ Roadmap การสรา้งวนิยัของคนในชาต ิในเรือ่ง
การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ จังหวัดขอนแก่นได้ดำาเนินโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (ระยะที่ ๑) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๙ กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ สถานที่ราชการ ที่ว่าการอำาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน 

หมูบ่า้น/ชมุชน สถานบรกิารสาธารณะ ถนน แมน้่ำาคคูลอง ครอบคลมุทัง้จงัหวดั และไดล้งนามความตกลง (MOU) กบัหนว่ยงาน
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “Khon Kaen Zero Waste 
by the Year 2020” และในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จงัหวดัขอนแกน่ไดร้ว่มเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัตคิรบ ๗๐ ปี ดว้ยการจดัประกวดโครงการเมอืงสะอาด คนในชาตมิสีขุ จงัหวดั
ขอนแก่น (ระยะที่ ๒) ขึ้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ขอนแก่น โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประชาสัมพันธ์พร้อมกับ

กำาหนดให้เป็นวาระของจังหวัดที่ทุก

ภาคส่วนต้องร่วมดำาเนินการ มีการ

ติดตามผลงานต่อเนื่องทุกเดือน โดย

จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 

ถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ท้องถ่ินและทุกภาคส่วน 

เพือ่ดำาเนนิงานโครงการเมืองสะอาดฯ 

ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ

ในปี ๒๕๖๓ สร้างเครือข่าย ชุมชน 

ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนได้รับสวัสดิการหรือ 

รายได้จากการคัดแยกขยะไปใช้

ประโยชน ์องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

มีชุมชนต้นแบบเพ่ือใช้ขยายผลเครือข่าย

ชมุชนปลอดขยะใหค้รอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

และกลุ่มเป้าหมาย ๙ กลุ่มพ้ืนท่ีมีความ

ตระหนักในการรักษาความสะอาด

เพ่ิมข้ึน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลเครือข่ายชุมชน

ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ 

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน

ในพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ ขอนแก่น

เมืองสะอาด มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ 

ภายในปี ๒๕๖๓

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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“การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 

ของจังหวัดชลบุรี 

โดยใช้ CHONBURI Model” 

ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

แรงงานภาคอุตสาหกรรม

ของสถานประกอบการ นำ หลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของ

จังหวัดชลบุรี ไปบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มุ่งเน้นการมีงานทำ เมื่อสำ เร็จการศึกษา 

ผู้เรียนมีความรู้ในงานอาชีพ

และทักษะการประกอบอาชีพ
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การนำาหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำาของจังหวัดชลบุรี มา
บูรณาการจัดการเรียนการสอนปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ จัดทำาข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบรุกีบัหวัหนา้สว่นราชการทีจ่ดัการ
ศึกษา ๑๓ แห่ง โดยได้นำาหลักสูตรไป
ทดลองใช้กับสถานศึกษานำาร่อง จาก
ทุกสังกัดรวม ๒๓ แห่ง ในภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้มีการ
นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร และ
นำาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา
ให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
เพื่อนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนในปี 
๒๕๕๙ พรอ้มจดัประชมุมอบนโยบาย

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตาม

แนวคิด “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” ภายใต้โครงการ “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำาของจังหวัดชลบุรี 

โดยใช้ CHONBURI Model” ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในช่วง

การดำาเนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชลบุรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี 
(CHONBURI Model)

สถานศึกษาได้พัฒนางานและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการ
มีงานทำาเมื่อสำาเร็จการศึกษา ผู้เรียน
มีความรู้ในงานอาชีพและทักษะใน
การประกอบอาชพี ไดแ้ก ่ทกัษะภาษา
อังกฤษเพ่ือการทำางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
สมรรถนะวชิาชพี และคณุลกัษณะเพือ่
การประกอบอาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำาหลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำาทุกระดับชั้นไปใช้ใน
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษาทุกแห่ง โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลการดำาเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค ผลการดำาเนินงาน
เพื่อนำาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญทุกระดับการ
ศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

การนำาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง/
พฒันาและมคีวามสมบรูณถ์กูตอ้งตาม
หลักวิชาการไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัด ๕๒๑ แห่ง
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ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง

ในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสุกร 

โดยส่งตรวจยืนยัน

ด้วยวิธีที่มีความจำ เพาะสูง ซึ่งชลบุรี

เป็นจังหวัดแรกที่ศาลสั่งลงโทษจำ คุก

โดยไม่รอลงอาญากับผู้ประกอบการ

เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ 

ช่วยผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์

ที่ปลอดภัย ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง 

ลดปัญหาเจ็บป่วย

ทำ ให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณ

ในการรักษาผู้ป่วย
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เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำาสารเร่งเนื้อแดงหรือสารเบต้าอะโกนิสท์ผสมในอาหาร

สัตว์ เพื่อเพิ่มเนื้อแดงและลดปริมาณไขมันที่สันหลัง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จำาหน่ายได้ง่ายและราคาดีกว่า

สุกรทีมี่ไขมนัหนา แตเ่มือ่ใชต้ดิต่อกนัเปน็เวลานาน ทำาใหเ้กดิผลเสยีตอ่สขุภาพของผูบ้รโิภคโดยตรง โดยเฉพาะผูท้ีเ่ปน็โรคหวัใจ 

ดงันัน้ เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคภายในประเทศให้ไดบ้ริโภคเนือ้สตัวท์ีป่ลอดภยั ปราศจากสารเรง่เนือ้แดงและคุม้ครองอตุสาหกรรม

การเล้ียงสุกรภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรีจึงได้ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ ที่โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๑, ๒ และ ๗

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชลบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ 
ที่โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๑, ๒ และ ๗

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุม

ชี้แจงการดำาเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ จากนั้น

ดำาเนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง

เบือ้งตน้ในปสัสาวะสุกร ณ โรงฆา่สกุร 

จำานวน ๕๒ แห่ง โดยดำาเนินการส่งตรวจ

ยืนยันด้วยวิธีที่มีความจำาเพาะสูง ซึ่ง

หากผลเป็นบวกจะมีการดำาเนินการ

ทางกฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง

ถึงที่สุด โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัด

แรกที่ศาลสั่งลงโทษจำาคุกโดยไม่รอ

ลงอาญาเปน็แบบอยา่งใหจ้งัหวดัอืน่ๆ 

ได้ดูเป็นต้นแบบ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้บริ โภคได้บริ โภคเนื้อสัตว์ ท่ี

ปลอดภัย ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง 

ลดปัญหาการเจ็บป่วยทำาให้รัฐบาล

ประหยัดงบประมาณในการรักษา

ผู้ป่วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ขยายผลการตรวจสอบในโรงฆ่าสัตว์

ไปถึงผู้ค้าสัตวแ์ละเขียงที่ขายเนื้อสัตว์

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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แก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง

นครศรีธรรมราช ที่ติดขัดอย่างมาก

มาเป็นเวลานาน โดยใช้กลไก

ประชารัฐด้วยการปรับปรุงพัฒนา

ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากเงินบริจาค

ของภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ 

งบประมาณแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ของจังหวัด รวมทั้งนักธุรกิจ

ร่วมดำ เนินการขยายไหล่ทาง

และทำ ผิวจราจร พร้อมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปัญหาที่ค้างคา

มานาน เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้มีการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในบริเวณจุดตัดระหว่างถนนเฉลิมพระเกียรติกับถนนสายปากนครที่มีผิวจราจรค่อนข้างแคบ ถนนมีลักษณะเป็นคอขวด

ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครศรีธรรมราช
โครงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมือง งานขยาย
คอขวดถนนเฉลิมพระเกียรติ อำ เภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กลไกประชารัฐ

ผ ู ้ ว ่ า ร าชการจ ั งหว ั ดนคร -

ศรีธรรมราชปรึกษาหารือร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน ผูป้ระกอบการ และประชาชน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นให้

ขยายถนนเฉลิมพระเกียรติซ่ึงต้องรีบ

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะหาก

รองบประมาณปกติต้องใช้เวลานาน

ไมส่ามารถแกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุน 

และมอบหมายท่ีทำาการปกครอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ

จัดงานบูรณาการหาทุนปรับปรุง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจราจรมีความคล่องตัว ทำาให้

ประชาชนชาวนครศรธีรรมราชรวมถึง

นักท่องเที ่ยวและผู ้มาเย ี ่ยมเย ียน

มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้

งบประมาณในการแก้ไขปญัหาเรง่ด่วน

ของจังหวัด จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

และจากผ ู ้ ม ี จ ิ ตสาธารณะจาก

ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับ

การบริจาคเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งให้แขวงทางหลวงชนบทเข้าไป

ปรับปรุงขยายผิวจราจร ทั้งนี้ ยัง

ได้รับความอนุเคราะห์จากนักธุรกิจ 

(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดำาเนินการขยาย

ไหล่ทางและทำาผิวจราจรพร้อมติดต้ัง

เคร่ืองหมายจราจรให้แลว้เสร็จ โดยไม่

คิดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ คิดเป็นมูลค่า 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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สร้างกระแสอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นำ ทุนทางวัฒนธรรม (ศิลปะการทำ ขนม) 

และทุนทางสิ่งแวดล้อม (ลำ คลองยะกังที่สวยงาม) 

ที่มีในพื้นที่มาเพิ่มคุณค่าทางสังคม 

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

โดยเทศบาลกำ หนดนโยบายบริหารจัดการตลาด

และพื้นที่โดยรวม ชุมชนจัดตั้งชุดปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เกิดการใช้ทรัพยากร

ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ท้ังในเรื่อง
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมการบริโภค ทำาให้การรับประทานอาหารของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ขนมพื้นบ้าน
บางชนิดที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนยะกังกำาลังจะสูญหายไป เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การทำาขนมพื้นบ้าน ตลอดจน
เป็นการนำาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาเพ่ิมคุณค่าทางสังคม และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด เนื่องจากพื้นที่ดำาเนินการมีทุนทางวัฒนธรรม (ศิลปะการทำาขนม) และทุนทางสิ่งแวดล้อม 
(ลำาคลองยะกังท่ีสวยงาม) อยู่เดิมเหมาะแก่การต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำาโครงการ “ตลาดขนม 
๑๐๐ ปี ริมคลองยะกัง”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นราธิวาส โครงการตลาดขนมคลองยะกัง

การสร้างระบบบริหารจัดการ

โครงการใน ๒ ระดับ คือ ระดับ

เทศบาลเป็นคณะผู้กำาหนดนโยบาย

ในการบริหารจัดการตลาดและพ้ืนที่

โดยรวม และระดับชุมชนมีการตั้งชุด

ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดย

มปีระธานชุมชนเป็นหัวหน้า มีการ

บรูณาการใหเ้จา้หนา้ทีร่กัษาความสงบ

ในพื้นที่ ได้แก่ ตำารวจ ทหาร กอง

อาสารักษาดินแดน และอาสาสมัคร

ตำารวจชมุชน ทำาหนา้ทีด่แูลการจราจร 

การจอดรถ และการดูแลความสงบ

เรียบร้อยโดยรวม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเกิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ซึ ่งประชาชนสามารถใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างงาน 

สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน นอกจากนี้ ได้สร้างกระแสการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน

การทำาขนมพ้ืนบ้านให้อยู่คู่กับชุมชน 

ตลอดจนเป็นการนำาทนุทางวัฒนธรรม

ทีม่อียูใ่นพ้ืนที ่มาเพ่ิมคณุคา่ทางสงัคม 

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลโครงการในปีต่อไป 

โดยนำาต้นแบบนี้ ไปใช้กับชุมชน/

หมู ่บ ้านอื ่นที ่ม ีท ุนทางว ัฒนธรรม

และท ุนทางทร ัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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กำ หนด Roadmap 

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

ระยะ ๓ ปี ปีที่ ๑ สร้างวินัย 

สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม 

สร้างจิตสำ นึกให้ประชาชน

รักษาความสะอาด 

ปีที่ ๒ สร้างมาตรฐาน พัฒนา

เศรษฐกิจให้เข้มแข็งในรูปแบบประชารัฐ 

ปีที่ ๓ ก้าวสู่สากล อย่างรู้เท่าทัน 

นำ ไปสู่การกระตุ้นการค้า การลงทุน

ของภาคธุรกิจเอกชน เศรษฐกิจเติบโต

อย่างมีเสถียรภาพ 

สร้างรายได้แก่ประชาชน
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จงัหวดับงึกาฬไดม้กีารขบัเคลือ่นแนวทางพฒันาและรณรงคป์ลูกจติสำานกึและ

สร้างวินัยให้กับประชาชน โดยปูพื้นฐานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยรักษาผลประโยชน์

ของสว่นรวม โดยกำาหนดกรอบในการดำาเนนิการปลกูจติสำานึกและสรา้งวนิยัของคนบึงกาฬ ๔ ดา้นหลัก ประกอบดว้ย ๑) การ

สร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ๒) การสร้างวินัยในการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร ๓) การสร้างวินัย การ

ควบคุมสินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและราคา ๔) การสร้างวินัยบริการที่ดี

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

บึงกาฬ โครงการการสร้างวินัย สร้างบึงกาฬ

การกำาหนด Roadmap เปน็ระยะ 

๓ ปี ดังนี้ ปีที่ ๑ สร้างวินัย เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

สร้างจิตสำานึกให้กับประชาชนในการ

รักษาความสะอาด ปีท่ี ๒ สร้างมาตรฐาน 

เพ ื ่อพ ัฒนาเศรษฐก ิจให ้ เข ้มแข ็ง

ในรูปแบบประชารัฐ  ปีท่ี ๓ ก้าวสู่สากล 

เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างรู้เท่าทัน เช่น 

การใชภ้าษาต่างประเทศเบือ้งตน้ การ

ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารในสังคม

ออนไลน์ โดยที่ผ่านมามีผลสำาเร็จ   

ในระดับดี ถือเป็นพื้นฐานการพัฒนา

จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ให้มี

ความเจริญก้าวหน้า นำาไปสู่การกระตุ้น

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

บ้านเมืองมีความสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างใน

ชมุชน ประชาชนอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ที่ดี  การจราจร การจอดรถเป็น

ระเบียบเรียบร้อย รวมถึงประชาชน

ทั่วไป นักท่องเที่ยว สามารถซื้อสินค้า

และบรกิารไดใ้นราคามาตรฐานและมี

คณุภาพ ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่

การบริการของภาครัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิ จ ให้ เข้ มแข็ ง ใน รูปแบบ  

ประชารัฐ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ให้เกิดการค้า การลงทุน ของภาค

ธุรกิจเอกชน เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด
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เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม

กำ หนดหลักเกณฑ์และคัดเลือก

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา

ด้านที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการ 

ภาครัฐบูรณาการร่วมกับ

ประชาชนระดมทรัพยากร

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

โดยคำ นึงถึงสภาพปัญหา

และความจำ เป็นของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
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จังหวัดแพร่มีจำานวนประชากรผู้สูงอายุ จำานวน ๘๕,๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๘.๘๔ ของจำานวนประชากรทัง้จงัหวดั จากการรายงานสถานการณท์างสงัคม พบวา่ มผีูส้งูอาย ุจำานวน ๒,๑๘๒ คน ประสบปญัหา

ทางสังคม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ยากจนไม่มีรายได้ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน จังหวัดแพร่จึงได้

มอบหมายใหส้ำานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวัด รว่มกบักองพนัทหารม้าท่ี ๑๒ คา่ยพระยาไชยบรูณ ์เปน็หนว่ย

ดำาเนินการโครงการ “บ้านแพร่ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคล” อันเป็นการบูรณาการการดำาเนินงานภายใต้ “กิจกรรมการปรับ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ” กับโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านไทย เทิดไท้ปีมหามงคล”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

แพร่ โครงการบ้านแพร่ร่วมใจ

ทกุภาคสว่นในชมุชนไดเ้ขา้มามีส่วน

รว่มตัง้แตข่ัน้ตอนการกำาหนดหลกัเกณฑ์

และคัดเลือกผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา

ด้ านที่ อยู่ อ าศั ย เข้ า ร่ วม โครงการ 

จำานวน ๘๔ คน ใน ๘ อำาเภอ และ

ระดมทรัพยากรต่างๆ ในการปรับปรุง

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดย

จังหวัดให้การสนับสนุนวัสดุ ส่วนราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และประชาชนในชุมชน ร่วมสนับสนุน

วัสดุเพ่ิมเติม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้

แก่ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ จำานวน ๑๖ หลัง 

ผู้สูงอายุ จำานวน ๘๔ คน ได้รับความ

สะดวกและความปลอดภัยในสภาพ

แวดล้อมที ่อย ู ่อาศัย รวมทั ้งได ้ร ับ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึง

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสามารถ

จัดบริการทางสังคมได้อย่างสอดคล้อง

เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการ อีกท้ังตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ 

ทำาให้ผู ้ส ูงอายุไม่ร ู ้ส ึกว่าถูกทอดทิ ้ง

จากสังคม จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้

อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นความต้องการ

ที่ดำาเนินการโดยคำานึงถึงสภาพปัญหา

และความจำาเป็นของผู้สูงอายุอย่าง

แท้จริง ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้กับ

สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เพราะการ

เข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุเป็นสถานการณ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงาน 

เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และ

เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของกลุ่ม

เป้าหมาย

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

สวัสดิการท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ระดับโลก ที่ทุกประเทศกำาลังเผชิญ

สถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน
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บริหารจัดการครัวเรือนยากจน

แบบบูรณาการ ๔ กระบวนงาน 

ได้แก่ การชี้เป้าชีวิต (Life Identification) 

สร้างความเข้าใจแนวทางการดำ เนินงาน 

การจัดทำ เข็มทิศชีวิต หรือ “แผนที่ชีวิต” 

(Life Compass) ดึงทุนชีวิตของ

ครัวเรือนยากจนออกมาบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการชีวิต (Life Management) 

บูรณาการกลไกประชารัฐ การดูแลชีวิต

 (Life Improvement) ดูแลชีวิตครัวเรือนยากจน

ระยะยาว ครอบคลุมพื้นที่ ๗ อำ เภอ 

๔๑ ตำ บล ๒๔๒ หมู่บ้าน ๑,๓๐๔ ครัวเรือน
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มาเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้” 
๓) บริหารจัดการชีวิต (Life Manage-
ment) โดยบูรณาการความร่วมมือใน
ลักษณะกลไกประชารัฐ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์
อำานวยการขจดัความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด/ศูนย์อำานวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำาเภอ การจัด
กิจกรรมแก้จนเพื่อให้คำาปรึกษาอาชีพ
ทางเลือก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน
ที ่เป็นเป้าหมาย ๔) ดูแลชีว ิต (Life 
Improvement) เป็นการดูแลชีว ิต
ครวัเรอืนยากจนในระยะยาว โดยพบปะ
พูดคุย สนับสนุน ให้คำาแนะนำา รวมถึง
ให้กำาลังใจในการต่อสู้กับความยากจน
หรือปรับปรุงเข็มทิศชีวิตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ ๗ อำาเภอ ๔๑ 
ตำาบล ๒๔๒ หมู่บ้าน ๑,๓๐๔ ครัวเรือน

จากแผนพฒันาจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนในประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ การแกไ้ขปัญหา
ความยากจน พฒันาคน สงัคม การบริการภาครัฐ และพลงังานทดแทน เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติ และนโยบายของผู้วา่ราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

แม่ฮ่องสอน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การขับเคลื่อนกิจกรรมบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 
๔ กระบวนงาน ดังนี้ ๑) ชี้เป้าชีวิต 
(Life Identification) เป็นการสร้าง
ความเขา้ใจแนวทางการดำาเนนิงานตาม
โครงการท้ังระดับจังหวัด อำาเภอ และ
ตำาบล โดยตรวจสอบและชี้เป้าหมาย
ครัวเรือนยากจนเพื่อทำาให้เกิดความ
ตระหนักและยอมรับสาเหตุของปัญหา
ความยากจน ๒) จัดทำาเข็มทิศชีวิต หรือ 
“แผนทีชี่วติ” (Life Compass) คอื การ
ที่ครัวเรือนยากจนกับทีมปฏิบัติการ
ตำาบลร่วมกันดึงทุนชีวิตของครัวเรือน
ออกมาบริหารจัดการโดยวิเคราะห์ จุดอ่อน 
จุดแข็ง ภัยคุกคาม และโอกาสของชีวิต
ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น 
หลุดพ้นจากความยากจน โดยหลักการ
สำาคัญ คือ “การกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ครัวเรือนยากจนคิดค้นให้ดีข้ึนออก

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน/
ประชาชนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ดีขึ้น 
และครวัเรอืนยากจนท่ีมศีกัยภาพการ
พัฒนาในเขตชนบทได้รับการส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ช่วยยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัดให้เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินงานโครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติคนแมฮ่่องสอน เพือ่แกไ้ข
ปัญหาครัวเรือนยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการตาม
แผนปฏบิตัริาชการจังหวดัแมฮ่อ่งสอน 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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 วางแผนร่วมภาคีเครือข่าย

จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน 

ย่ืนความจำ นงขอเปิดโรงงานขาเทียม

พระราชทานในโรงพยาบาลชุมชน

พร้อมจัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ 

ทำ ให้ผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำ เภอรามัน

และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึง

บริการจัดทำ และซ่อมขาเทียมได้สะดวก

รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย

ในการรับขาเทียม

และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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ในพืน้ทีอ่ำาเภอรามันมผีูพ้กิารจำานวนทัง้หมด ๔๓ คน โดยความพกิารทีเ่กดิขึน้มา

จากหลายสาเหตุ ท้ังน้ี ผู้พกิารขาขาดหลายรายยงัไมม่ขีาเทยีม และยงัไมไ่ดเ้ขา้ถงึการบรกิารทำาขาเทียม ทางโรงพยาบาลรามัน

เล็งเหน็ถึงความสำาคญัของปญัหาดงักลา่ว จงึรว่มมอืกบัมลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจดัทำาโครงการ

จัดตั้งโรงงานขาเทียมในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้ผู้พิการขาขาดได้รับบริการครบถ้วน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ยะลา โครงการการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

การดำาเนินงาน ดังน้ี ๑) ประชาสัมพันธ์
และค้นหาผู้พิการขาขาดในพ้ืนท่ี
อำาเภอรามัน เพื่อตรวจสุขภาพตอขา
ของผู้พิการขาขาดทั้งระดับใต้เข่า 
เหนือเข่า และระดับเข่า รวมถึงผู้ป่วย
เบาหวาน โดยนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการจัดต้ังโรงงานขาเทียม ๒) ร่วมกัน
วางแผนระหว่างภาคีหรือเครือข่าย 
เพือ่จดัตัง้โรงงานขาเทียมพระราชทาน 
๓) ยื่นความจำานงเพ่ือขอเปิดโรงงาน
ขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาล
ชุมชนต่อมูลนิธิขาเทียมฯ ๔) มูลนิธิ
ขาเทียมฯ จัดอบรมช่างเคร่ืองช่วยคน
พิการ ๒ ราย เป็นระยะเวลา ๕ เดือน 
๕) โรงพยาบาลรามันจัดเตรยีมสถานที่
จัดตั ้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้พิการขาขาดได้รับการทำาขาเทียม
ที ่ดีและรวดเร็ว มีการซ่อมขาเทียม
ทั ้งในพื ้นที ่อ ำาเภอรามันและพื ้นที ่
ใกล้เคียง และยังสามารถให้ผู้พิการ
ขาขาดท่ีอยู่ในท้องถ่ินมาเป็นช่างเคร่ือง
ช่วยคนพิการและปฏิบัติงานที่โรงงาน
ขาเทียมทำาให้ผู้พิการขาขาดในพื้นท่ี
ได้ รับโอกาสและมีรายได้จากการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การใช้เป็นตัวอย่างการพัฒนา
ระบบบริการที่หลากหลายของงาน
กายภาพบำาบัด ใหกั้บโรงพยาบาลอืน่ๆ 
และทำาให้หน่วยงานอื ่นๆ มาดูงาน
ที่โรงงานขาเทียมพระราชทาน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ซ่ึงเปิดให้บริการ ดังน้ี การจัดทำา/ซ่อมแซม
ขาเทียม การจัดทำารองเท้าเบาหวาน 
และการซ่อมบำารุงอุปกรณ์ชนิดต่างๆ 
ให้กับผูพ้กิารขาขาด ทัง้ในพืน้ทีอ่ำาเภอ
รามันและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับ
ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามประเมินผล
หลังจากผู้พิการขาขาดได้รับการทำาขาเทียม

ประกอบอาชีพในสิ่งที่ตัวเองรักและ
ได้ทำาคุณประโยชน์ให้ผู้พิการด้วยกัน 
ทำาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



9๐

สร้างให้เด็กและเยาวชน

เกิดความไว้วางใจผู้นำ  ผู้ปกครองท้องที่ 

กล้าปรึกษาหรือให้ข้อมูล

เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ

ของเด็กและเยาวชน โดยไม่ใช้งบประมาณ

แต่เป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ

มีการนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง

ตามวันที่กำ หนด โดยอำ เภอนำ ไข่ไก่

หรืออาหารประเภทอื่น

มาสมทบเป็นอาหารกลางวัน

ร่วมกับนักเรียน
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ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น 

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต 

ทำาให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทำาแท้ง การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ

ส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัว ดังนั้น การที่จะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนใน

สงัคมทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัและรว่มแรงรว่มใจกันในการดำาเนนิงานอนัจะนำามาซ่ึงสังคมท่ีอยูด่มีสีขุภายใตแ้นวทาง “ประชารฐั”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ลพบุรี “ผู้ว่าฯ พานายอำ เภอ ผู้ปกครอง กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน”

การประสานงานทุกภาคส่วน

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน การ

ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้ปกครองของ

นกัเรียนเขา้รว่มกิจกรรม การนัดหมาย

หัวหน้าส่วนราชการระดับอำาเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

ผู้นำาทอ้งที ่และผูป้กครองของนกัเรียน

มารว่มรับประทานอาหารมือ้เทีย่งตาม

วัน เวลา ทีก่ำาหนด โดยอำาเภอนำาไขไ่ก/่

อาหารประเภทอื่นมาสมทบเป็น

อาหารกลางวันร่วมกับนักเรียน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เดก็และเยาวชนเกดิความไวว้างใจ

ต่อผู้นำา ผู้ปกครองท้องที่ กล้าปรึกษา

หรือให้ข้อมูล ทำาให้สามารถแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที รวมถึง

มีแรงบันดาลใจในการดำาเนินชีวิตให้

ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ี

กำาหนดไว้ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์

อันดีระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้นำาท้องที่กับนักเรียน 

ตลอดจนผู ้ปกครอง และประชาชน

ทั ่วไป ในการสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ

เดก็และเยาวชน โดยไม่ใชง้บประมาณ

แต่เป็นความร่วมมือของภาคส่วน

ต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง

ในปี ๒๕๖๐ โดยกำาหนดเป้าหมาย

เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา

ทกุอำาเภอ อำาเภอละ ๑ โรงเรยีน/เดอืน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ปรับปรุงการให้บริการ

ของโรงพยาบาลบางพลี 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 

โดยนำ เอกชนเข้ามาร่วมให้บริการ

ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ 

ภายใต้การกำ กับดูแลของโรงพยาบาล 

ทำ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง

การบริการได้ทั่วถึง ทันสมัย 

เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล 

และลดข้อจำ กัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ให้บริการ

ในอัตราเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ
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โรงพยาบาลบางพลีได้ปรับขนาดเตียงจากโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง เป็น 

๑๕๐ เตียง แต่การขยายตัวของชุมชนเมืองทำาให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น จนเกิดปัญหาด้านการจัดการและการให้บริการ 

เนือ่งจากบคุลากรท่ีดูแลผู้ปว่ยมีไมเ่พยีงพอ จงึเกดิแนวคิดการปรบัปรงุระบบบริการเพือ่รองรบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของประชาชนทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต รวมถึงเพือ่รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยมเีปา้หมายสูงสุดในการใหป้ระชาชน

ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ตลอดจนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจ

เมื่อมารับบริการ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สมุทรปราการ นวัตกรรมการจัดการด้านการให้บริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบางพลี

การปรบัปรงุการใหบ้รกิารโดยนำา

ภาคเอกชนเขา้มารว่มใหบ้รกิารดว้ยวธิี

การจ้างเหมาบริการ ให้ภาคเอกชน

เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดภายใต้การกำากับ

ดูแลของโรงพยาบาล การจัดการด้าน

การให้บริการการรักษาพยาบาลที่

โรงพยาบาลบางพลีริเร่ิมและพัฒนาข้ึน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

โรงพยาบาลได้มีศูนย์ไตเทียม 

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และศูนย์

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทำาให้สามารถ

เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย

ในด้านต่างๆ ท่ีเ ก่ียวข้องได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ผลจาก

การบริหารจัดการทำาให้ผู้รับบริการ

สามารถเข้ าถึ งการบริการรักษา

พยาบาลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย เพิ่ม

ศักยภาพการรักษาพยาบาล และลด

ข้อจำากัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ให้บริการใน

อัตราเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การมุ่งเน้นการดำาเนินการท่ีมีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล

บางพลีให้ดียิ่งขึ้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ประสานงานเพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้

มีการเจรจาเบื้องต้นต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ 

พร้อมนัดลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ย 

ประนีประนอมยอมความ 

โดยให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายยื่นข้อเสนอ

หากเป็นไปโดยความยินยอมสมัครใจ

ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

จึงดำ เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ช่วยให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรม

จากการเรียกดอกเบี้ยภายใต้อัตราดอกเบี้ย

ตามที่กฎหมายกำ หนด และเจ้าหนี้มีหลักฐาน

ในการฟ้องร้องบังคับคดี

กรณีลูกหนี้ผิดสัญญา 
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ปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและ
ประสบผลสำาเรจ็เปน็อยา่งมาก ซึง่สว่นใหญผู่เ้ปน็หนีน้อกระบบของจงัหวดัแต่ละรายมจีำานวนหนีไ้มสู่ง และมกัเป็นพอ่คา้แมค่า้
มากกว่าเกษตรกร โดยนำาที่ดิน ทรัพย์สินไปจำานำา จำานอง หรือขายฝาก ทำาให้สูญเสียทรัพย์สิน ตลอดทั้งถูกคุกคามจากเจ้าหนี้
ในการทวงหนี้ และเกิดปัญหาทางสังคม/อาชญากรรม ตามมา

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สมุทรสงคราม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

การดำาเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ การกำาหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการศูนย์ดำารงธรรม ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำานวยการ
ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำารงธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบของ
ศนูยด์ำารงธรรม เริม่จากจังหวดัรบัเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ 
จากนั้นเป็นการติดต่อประสานงาน
เพื่อเจรจาในเบื้องต้นกับเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ 
พร ้อมน ัดล ูกหน ี ้และเจ ้าหน ี ้มาท ี ่
ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยใช้เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมจาก
การเรียกดอกเบ้ียของเจ้าหนี้ โดยอยู่
ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตาม
กฎหมายกำาหนด และเจ้าหน้ีมีหลักฐาน
ในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีท่ีลูกหน้ี
ผิดสัญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

การกำาหนดแผนตรวจสอบตดิตาม
ลูกหนี้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว
ว่าประสบปัญหาใหม่หรือไม่ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ประนีประนอมยอมความ โดยให้คู่กรณี
แต่ละฝ่ายย่ืนข้อเสนอการขอรับชำาระหน้ี 
และการชำาระหน้ี หากเป็นไปโดยความ
ยนิยอมสมคัรใจของคูก่รณทีัง้สองฝา่ย 
จึงทำาบันทึกข้อตกลงประนอมยอมความ 
หรือหนังสือรับสภาพหน้ี หรือทำาสัญญา
เงินกู้ข้ึนใหม่แล้วแต่กรณี จำานวน ๓ ฉบับ 
มอบให้เจ้าหน้ี ลูกหน้ี และศูนย์ดำารงธรรม
ไว้เป็นหลักฐาน แต่หากไม่สามารถ
ตกลงกันได้เป็นท่ียุติ ให้คู่กรณีดำาเนินการ
ฟ้องร้องบังคับคดีตามสิทธิของตนเอง
ต่อไป โดยให้ความเชื่อมั่นว่าในการ
ไกลเ่กลีย่ซึง่เกิดข้ึนโดยศนูยด์ำารงธรรม
จงัหวดัสมทุรสงคราม ผูร้้องจะไมไ่ดร้บั
อันตรายทั้งในส่วนของชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินใดๆ
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จัดทำ ขาเทียมและซ่อมขาเทียม

ที่โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลแก่งคอย

ให้คนพิการขาขาดในจังหวัดสระบุรี 

๒๖๙ คน ได้รับบริการครบถ้วน

ตามเป้าหมายที่กำ หนดไว้ โดยระดมทุน

จากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ

และให้คณะกรรมการระดับจังหวัด 

คณะทำ งานระดับพื้นที่ 

ร่วมวางแผนโครงการทุกขั้นตอน 

พร้อมกำ หนดผู้รับผิดชอบ

และแผนผังการดำ เนินงาน

แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
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จังหวัดสระบุรีพบปัญหาคนพิการยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม    

ทั้งด้านสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาล จากข้อมูลพบว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีความสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจำาวันหรอืประกอบอาชพีได ้หากได้รบัการส่งเสรมิสนบัสนนุทางกายภาพทีเ่หมาะสม ซึง่จงัหวัดมคีวามพรอ้มในการผลิตและ

ซอ่มขาเทยีมใหพ้รอ้มสำาหรบัการใชง้าน ๒ แห่ง จงึไดจ้ดัทำาโครงการขาเทยีม เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา ซึง่พระองคท์รงเห็นถึงความสำาคญั และเปน็องคป์ระธานของมลูนธิขิาเทียม

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สระบุรี โครงการขาเทียมจังหวัดสระบุรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา

การขบัเคลือ่นโครงการในลกัษณะ

ของคณะกรรมการและคณะทำางาน

ในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี โดยร่วมกัน

วางแผนการดำาเนินโครงการในทุกข้ันตอน 

และกำาหนดผู้รับผิดชอบและแผนผัง

การดำาเนินงานแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการ

อยา่งเปน็ระบบ พรอ้มท้ังมกีารประชมุ

เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

ทุกระยะ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

คนพกิารทางการเคล่ือนไหวไดร้บั

การส่ ง เส ริมและสนับสนุนให้ ใช้

อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิต 

เพือ่ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ซึง่จงัหวดั

ได้จัดทำาขาเทียมและซ่อมขาเทียม 

จำานวน ๒ แห่ง คอื โรงพยาบาลสระบรุ ี

และโรงพยาบาลแกง่คอย ใหค้นพกิาร

ขาขาดในจงัหวดัสระบรุ ีจำานวน ๒๖๙ 

คน (ร ้อยละ ๑๐๐) ได ้ร ับบริการ

ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 

โดยการระดมทุนจากทุกภาคส่วน

ในลักษณะประชารัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

จ ังหว ัดม ีแผนการด ำาเน ินงาน

เพื ่อให้คนพิการทางการเคลื ่อนไหว

มีโอกาสได้ทำากิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน 

มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นต้นแบบให้กับ

คนพิการทั่วไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ใช้แรงงานประชาชนร่วมสร้างบ้าน

ให้คนยากจน โดยนำ งบประมาณ

มาจากการคัดแยกขยะ

เพื่อนำ มาใช้ใหม่หรือจำ หน่าย

รวมกับเงินบริจาค และวัสดุเหลือใช้ที่ได้รับบริจาค

สามารถประหยัดงบประมาณ

ของทางราชการได้กว่า ๕๐ ล้านบาท

ซึ่งทำ ให้ครอบครัว ๑๑๙ ครอบครัว

ที่ผ่านการคัดเลือกตามวิถีทางประชาธิปไตย

ได้มีที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ

มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย
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รัฐบาลมนีโยบายในการแกไ้ขปัญหาขยะท่ีทำาใหเ้กดิมลภาวะตอ่สิง่แวดล้อมและ
ประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมทำาความสะอาดบ้านทุกหลัง แล้วนำาขยะที่ได้มาคัดแยกและจำาหน่าย 
พรอ้มนำาเงนิจากการจำาหนา่ยขยะ รวมกบัเงนิบรจิาค และวสัดเุหลอืใชท้ีไ่ดร้บับรจิาคจากภาคสว่นตา่งๆ นำาไปสรา้งบา้นใหก้บั
คนยากจน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยากจนตำาบลละ ๑ ครอบครัว โดยการจัดทำาประชาคมตามวิถีทางประชาธิปไตย มีคนจน
ที่ได้รับมอบบ้าน จำานวน ๑๑๙ ครอบครัว

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สุพรรณบุรี โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน 
ประจำ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดสุพรรณบุรี

การประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วน 

ร่วมทำาความสะอาดบ้านเรือนและ

คัดแยกขยะ เพื่อนำามาใช้ใหม่หรือ

จำ าหน่าย ขณะที่หมู่บ้ าน/ตำาบล

ทำาการประชาคมคัดเลือกคนยากจน

ที่มีปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย โดยใช้วิถี

ประชาธิปไตยในการคัดเลือกคน

ยากจน ตำาบลละ ๑ ครอบครัว เพ่ือ

ก่อสร้างบ้านโดยอาศัยแรงงานและ

ความร่วมมือของประชาชนโดยไม่ใช้

งบประมาณของทางราชการ แต่ใช้

งบประมาณจากการจำาหนา่ยขยะ และ

เงนิบรจิาคจากภาคเอกชน/ประชาชน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

คนยากจนมีที่อยู่อาศัยที่สะอาด 

ถู ก สุ ข ลั กษณะ  มั่ น ค ง แข็ ง แร ง 

ปลอดภัย โดยมีการกำาจัดและคัดแยก

ขยะ ซึ่งช่วยแก้ปัญหามลภาวะที่มีผล

กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

สามารถประหยัดงบประมาณของ

ทางราชการในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนกว่า ๕๐ ล้านบาท พร้อมกับ

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการ

นอ้มนำาหลกัการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การกระตุ้นให้ท้องถิ่นและท้องที่

นำาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรือ่งความ

ยากจนไปดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้วยตนเอง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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บริหารจัดการน้ำ โดยการจัดสรรน้ำ 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ แล้งและน้ำ ท่วม

อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผันน้ำ ช่วงที่อ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้ว

มีปริมาตรน้ำ เต็มความจุไปอ่างเก็บน้ำ หนองกา 

เพื่อเป็นแหล่งน้ำ สำ รอง

กรณีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ดิบ

สำ หรับผลิตน้ำ อุปโภค – บริโภค 

และบรรเทาปัญหาน้ำ ท่วม

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้ว

มีลักษณะตื้นเขิน
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ปี ๒๕๕๖ พื้นที่เขตอำาเภอรัตนบุรีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกิดภาวะ
ฝนทิง้ชว่ง สง่ผลกระทบตอ่การผลติน้ำาประปาของการประปาสว่นภมูภิาคสาขารตันบุรีเนือ่งจากปรมิาณน้ำาในอา่งเก็บน้ำาหว้ยแก้ว
ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำาดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำาประปา ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวางท่อน้ำาดิบจากโรงกรองน้ำา

รตันบรุไีปยงัอา่งเกบ็น้ำาหนองกา โดยจะผนัน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาห้วยแก้วไปยงัอ่างเกบ็น้ำาหนองกา เพือ่เปน็แหลง่น้ำาสำารองกรณเีกดิ
ปัญหาขาดแคลนน้ำาดิบผลิตน้ำาประปา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำาห้วยแก้วมีลักษณะตื้นเขิน ถ้าช่วงปีใดที่มนี้ำาเต็มอ่างเก็บน้ำาก็จะล้น
ไหลลงห้วยแก้วตามธรรมชาติ และในปี ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ำาห้วยแก้วมีปริมาตรเต็มความจุจึงได้มีการผันน้ำาโดยแบ่งน้ำาดิบที่สูบ
มาผลิตน้ำาประปาและส่วนที่เหลือจะไหลไปเก็บกักที่อ่างเก็บน้ำาหนองกา ซึ่งช่วยลดปัญหาน้ำาท่วมและน้ำาแล้งในเวลาเดียวกัน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สุรินทร์ โครงการผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำ ห้วยแก้ว
ไปยังอ่างเก็บน้ำ หนองกา

การขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองกา
บริเวณใกล้กับท่อทางดูดทางส่งเพ่ือ
เป็นจุดรวบรวมน้ำา โดยช่วงที่ปริมาตร
น้ ำาเต็มความจุอ่างเก็บน้ ำาห้วยแก้ว 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
เรง่ผันน้ำาโดยเดนิเครือ่งสบูน้ำาเตม็กำาลงั 
และแบ่งน้ำาท่ีเหลือจากการผลิตน้ำาประปา
เพือ่ผนัน้ำาดบิไปยงัอา่งเกบ็น้ำาหนองกา 
ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำาหนองกาซึ่งปกติ
มีปริมาณน้ำาน้อย ได้มีปริมาณน้ำาเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังยังเป็นแหล่งน้ำาดิบสำารองกรณี
ขาดแคลนน้ำาผลิตน้ำาประปา

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

อ่าง เก็บน้ำ าทั้ งสองแห่ งมีการ
บริหารจัดการน้ำาร่วมกัน โดยจัดสรรน้ำา

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ประชาชนที่ใช้บริการน้ำาประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
มีปริมาณน้ำาใช้ เ พ่ือการอุปโภค - 
บริโภคอย่างเพียงพอ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การประปาส่วนภูมิภาคจัดสรร
งบประมาณโครงการงานจัดหาและ
ติดตั ้งเครื ่องสูบน้ ำาที ่โรงสูบน้ ำาดิบ
แม่น้ำามูลเดิม ตำาบลท่าตูม อำาเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรนิทร ์และวางท่อน้ำาดบิเชือ่ม
ท่อน้ำาดิบเดิมท่ีอ่างเก็บน้ำาหนองกา 
ตำาบลน้ำาเขียว อำาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ เพ่ือการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารตันบรีุ จะไดส้บูน้ำาจากแหล่งน้ำา

ท่ีอยู่ใกล้เคียง และต่อไปสามารถสูบน้ำา

จากแม่น้ำามูลเข้ามาเก็บในอ่างเก็บน้ำา

หนองกาซึ่งเป็นแหล่งน้ำาสำารองผลิต
น้ำาประปา เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วง
ขาดแคลนน้ำาดิบต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ดึงศักยภาพในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ 

โดยให้ช่างเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำ บล

ในพื้นที่ เขียนแบบแปลน

และประมาณการค่าวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง 

และให้นายช่างระดับจังหวัดตรวจสอบ

ความสอดคล้องของรายการกับแบบแปลน 

ให้แรงงานในพื้นที่หมุนเวียนกันทำ งาน 

จนสามารถพัฒนาแหล่งน้ำ ได้ ๒๕๔ โครงการ 

โดยเพิ่มปริมาณน้ำ ต้นทุนจากเดิม 

๓,๓๗๐,๖๕๙ ลูกบาศก์เมตร 

เป็น ๖,๐๕๔,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร 

ช่วยให้มีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
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พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ               
ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการต้นแบบมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ณ อ่างเก็บน้ำาห้วยคล้าย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำาตามแนวพระราชดำาริด้วยการเพิ่ม
ปริมาณแหล่งน้ ำาต้นทุนกระจายสู ่แปลงนาด้วยระบบท่อ และการบริหารจัดการน้ ำาโดยกลุ ่มผู ้ใช้น้ ำา พร้อมกับมอบนโยบาย
การดำาเนินงานข้างต้น จังหวัดอุดรธานีจึงได้ขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน้ำา
ห้วยคล้ายฯ ด้วยการใช้น้ำาจากอ่างสู่แปลงนาด้วยระบบท่อ และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อุดรธานี
โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำ ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร 
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
และชนบทของจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดดำาเนินการร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ ใน ๒ 
ระดับ คือ ๑) ระดับจังหวัด จัดทำาแผน
ปฏบิตักิารปรบัปรงุอา่งเกบ็น้ำา การสง่น้ำา
ด ้วยระบบท่อ เพื ่อใช ้ในการเกษตร
และอุปโภค – บริโภค การประชุม
คณะกรรมการกล่ันกรองและอนุมัติโครงการ 
(อำาเภอเป็นหน่วยจัดทำาโครงการ เสนอ
จังหวัด) พร้อมรายงานผลการอนุมัติ
โครงการให้สถาบันฯ ทราบ เพื่อจัดส่ง
วัสดุไปยังโครงการ ๒) ระดับอำาเภอ 
สำารวจสภาพความชำารุดเสียหายของ
แหล่งน้ำาขนาดเล็ก โดยมอบหมายช่าง-
เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำาบลในพ้ืนท่ี 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรมีน้ำาใช้เพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง จากเดิมมีปริมาณน้ำาเก็บกัก 
๓,๓๗๐,๖๕๙ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
เก็บกักได้สูงถึง ๖,๐๕๔,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขับเคลื ่อนงานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมทั่วทุกพื้นที่

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

เขียนแบบแปลนและประมาณการ
เฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง 
ไม่มีการจ้างเหมา ไม่คิดค่าจ้างแรงงาน 
และใช้เครื่องจักรเฉพาะงานท่ีเกิน
ศักยภาพของแรงงานคน เมื ่ออำาเภอ
จัดส่งแบบแปลนให้จังหวัดๆ จะให้นายช่าง
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานอุดรธานี และ
เจ้าหน้าที่สำานักงานโยธาธิการและ
ผงัเมอืงจงัหวดัอดุรธาน ีเปน็ผูต้รวจสอบ
ความสอดคล้องรายการประมาณการ
วั ส ดุ กั บ แบบแปลนกา รก่ อ ส ร้ า ง 
นอกจากนี้ อำาเภอได้จัดทำาแบบคำานวณ
ประโยชน์ที่จะได้รับก่อน - หลังการ
ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนตรวจทาน
ความถูกต้องของผลการสำารวจ ในส่วน
ของการปรบัปรงุซอ่มแซมฝาย ชาวบา้น

ในพื้นที่จะเป็นแรงงานหลักสับเปลี่ยน
หมนุเวยีนตามปรมิาณงาน โดยสถาบนัฯ 
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จากความร่วมมือ
ข้างต้น ส่งผลให้จังหวัดสามารถพัฒนา
แหล่งน้ำาระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
รวม ๒๕๔ โครงการ
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“อุทัยธานีโมเดล” เป็นแบบอย่าง

จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

ให้จังหวัดอื่นๆ โดยมีสมาชิกสหกรณ์

ปฏิรูปที่ดินระบำ  จำ กัด ๓๑๗ ราย 

เข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้

ให้เกษตรกรปรับตัว 

ปรับอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

เพื่อพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนเงินทุน

ให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบอาชีพ 

โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมความสำ เร็จ

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินข้างต้น
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จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบ “ประชารัฐ” ขับเคลื่อน
นโยบายการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน
ทำากินและที่อยู่อาศัย โดยพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน พื้นที่โครงการ
๓,๒๓๙ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา ณ ป่าห้วยระบำา อำาเภอลานสัก โดยกำาหนดเป้าหมายการจัดที่ดิน ดังนี้ เกษตรกรที่บุกรุกทำากิน
ในพื้นที่ทุ่งแฝก ตำาบลระบำา อำาเภอลานสัก เกษตรกรที่บุกรุกทำากินในพื้นที่วนอุทยานห้วยคต อำาเภอห้วยคต และเกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน
ทำากินและท่ีอยู่อาศัย ผู้ข้ึนทะเบียนกับสำานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมอุทัยธานี โดยมีเกษตรกรท่ีคุณสมบัติผ่านความเห็นชอบ 
โดย คทช. จังหวัดอุทัยธานี จำานวน ๓๓๑ ราย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อุทัยธานี โครงการจัดที่ดินทำ กินให้ชุมชน (คทช.) 
ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี

การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
รัฐเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัด
อื่นๆ เป็น “อุทัยธานีโมเดล” โดย
สมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำา 
จำากัด จำานวน ๓๓๑ ราย เข้าทำา
ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว จำานวน ๓๑๗ 
ราย (ร้อยละ ๙๕.๗๗) และมีการเปิด
ศูนย์เรียนรู้ รวมท้ังการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบ
อาชีพ และเมือ่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พลเอก  ประย ุทธ ์   จ ันทร ์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมความ
สำาเร็จของการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินฯ “อุทัยธานีโมเดล” ท่ีส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหมแปลงใหญ่ ๓๐๐ ไร่ 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแก้ปัญหาและช่วยเหลือ
ประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและท่ีดิน
ทำากิน รวมทั้งการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
จากภาคีเพื่อการพัฒนาในรูปแบบ 
“ประชารัฐ”  ตลอดจนช่วยให้
เกษตรกรรู้จักปรับตัว ปรับอาชีพให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การมุ่ ง เน้นการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ
อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ การจัดทำา
แปลงเกษตรกรรม (แปลงรวม – 
เกษตรทางเลือก) ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรผสมผสาน การจัดกิจกรรม
ตลาดนัดสีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ัง
การจัดทำาแผนบูรณาการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และแผนพัฒนาส่งเสริม
อาชีพตามความต้องการของชุมชน 
และศักยภาพของพื้นที่ เป็นต้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง มีเกษตรกรได้รับ
ประโยชน ์๑๒๐ ราย รวมทัง้การจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำา และจัดหา
ตลาดทำาให้เกษตรกรแต่ละรายมีรายได้
เดือนละ ๙,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ บาท
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ผลักดันกระบี่ให้เป็น “เมืองแห่งปาล์มน้ำ มัน” 

(Oil Palm City) และผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำ มัน

พันธุ์ดี “พันธุ์กระบี่”

โดยพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ  

กลางน้ำ  และปลายน้ำ  

 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 

รณรงค์ให้ตัดปาล์มสุกทุกทะลาย

เพื่อให้การสกัดเปอร์เซ็นต์น้ำ มันเพิ่มขึ้น 

ทำ ให้ราคาและปริมาณน้ำ มันมีเสถียรภาพ 

โรงงานเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ 

ไม่ต้องพึ่งพาการนำ เข้าน้ำ มันปาล์ม

จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์

ในภาพรวมทั้งประเทศ
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จังหวัดกระบี่กำาหนดกลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน

การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือกโดยการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรและสถาบันเกษตรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าที่มีคุณภาพ รวมท้ังการ

พฒันาพลังงานหมนุเวยีนและพลังงานทางเลอืกเพ่ือใชเ้ป็นแหลง่พลงังานทีส่ำาคญัของจงัหวดั นอกจากนี ้เปา้หมายในการพฒันา

จังหวัดกระบี่ คือ การผลักดันให้เป็น “เมืองแห่งปาล์มน้ำามัน” (Oil Palm City) โดยการพัฒนาปาล์มน้ำามันทั้งระบบ ต้นน้ำา

กลางน้ำา และปลายน้ำา และผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำามันพันธุ์ดี ชื่อว่าพันธุ์กระบี่

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กระบี่ โครงการการสร้างเครือข่าย
การผลิตปาล์มคุณภาพจังหวัดกระบี่

การรณรงค์เกษตรกรตัดปาล์มสุก

ทุกทะลายเพื่อให้การสกัดเปอร์เซ็นต์

น้ำามันเพิ่มขึ้น มีการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรในพื ้นที ่ เพื ่อนำาผลผลิต

ปาล์มสุกป้อนจำาหน่ายให้กับโรงงาน

ปาล์มน้ำามัน เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ 

จำากัด อำาเภอคลองท่อม ที่เดียว

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การทำาสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน

ระหว ่างเคร ือข ่ายกล ุ ่มเกษตรกร 

กับโรงงานปาล์มน้ำามัน เพื่อกระบี่

ปาล์มออยล์ จำากัด อำาเภอคลองท่อม 

จังหวัดกระบ่ี ทำาให้ได้ประโยชน์ท้ังคู่ 

(Win – Win) ส่วนราชการประจำา

จังหวัดกระบี่ ท่ี เกี่ยวข้องได้เข้าไป

สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรตัด

ปาล์มสุก และส่งเสริมการดำาเนินการ 

เกษตรกรสามารถสก ัดได ้น ้ ำ าม ัน

สูงขึ ้น ร้อยละ ๔ – ๕ โรงงานผลิต

ได้น้ำามันปาล์มท่ีมีคุณภาพสูง และรายได้ 

จากการจำาหน่ายปาล์มน้ำามันของ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การรณรงค์เกษตรกรตัดปาล์มสด 

สุกทุกทะลายเข้าโรงงาน เกิดการรวม

กลุ่มเกษตรกร และสร้างเครือข่ายทุก

ตำาบล และอำาเภอทั้งจังหวัด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

เกษตรกรเพิม่สงูขึน้ โรงงานสกดัน้ำามนั

ปาล์มสามารถแข่งกันซื้อเพื่อเพิ่ม

เปอร์เซ็นต์น้ำามันปาล์ม ทำาให้ปาล์ม

น้ำามันมีเสถียรภาพทั้งด้านราคาและ

ปรมิาณน้ำามนั โรงงานเกิดความเชือ่มัน่

ต่อคุณภาพ ไม่ต้องพึ่งพาการนำาเข้า

น้ำามันปาล์มจากต่างประเทศ เกิด

ประโยชนใ์นภาพรวมทัง้ประเทศตอ่ไป



11๐

 แก้ปัญหาชุมชนผ่านกระบวนการ

ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ 

โดยกระบวนการต้นน้ำ  ได้จัดทำ ข้อมูลพื้นฐาน 

ปัจจัยการผลิต การรวมกลุ่มและการบริหาร

จัดการกลุ่ม กระบวนการกลางน้ำ  ได้กำ กับ

ดูแลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามแผนปฏิบัติงาน 

กระบวนการปลายน้ำ  ได้บริหารจัดการ

ด้านการตลาด ทำ ให้เกษตรกรมีอาชีพ

ที่เหมาะสม มีรายได้ และแหล่งอาหาร 

ช่วยให้ดำ รงชีพอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 

และพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน
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คณะรฐัมนตรีเหน็ชอบโครงการบรูณาการมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บั
ผลกระทบภยัแลง้ และโครงการจดัทำาแผนชมุชนเพือ่แกไ้ขวกิฤตภยัแลง้ปี ๒๕๕๘/๕๙ ใน ๘ มาตรการ เพือ่ใหเ้กษตรกรประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้สามารถดำารงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการที่ ๔ 
มาตรการเสนอโครงการตามความตอ้งการของชมุชนเพือ่บรรเทาผลกระทบภยัแลง้ โดยเกษตรกรและชมุชนบ้านท่าแจง ตำาบล
หนองกุ่ม อำาเภอบ่อพลอย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในชุมชน พบว่า ชุมชนขาดเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ภัยแล้งซ้ำาซาก ราคาผลผลิตตกต่ำา ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น จึงมีแนวคิด

ในการแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมและประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดหาแหล่งน้ำาขนาดเล็กในไร่ สนับสนุนการปรับปรุงบำารุงดิน
ด้วยอินทรียวัตถุ การผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง การเรียนรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการจำาหน่ายสินค้า เป็นต้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กาญจนบุรี
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทา 
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กิจกรรม/โครงการศูนย์เรียนรู้ทำ การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าแจง ตำ บลหนองกุ่ม อำ เภอบ่อพลอย

การดำาเนินการตาม ๓ กระบวนการ

หลัก คือ กระบวนการต้นน้ำา เช่น 
จัดทำ าข้อ มูลพื้ นฐาน ปัจ จัยการ
ผลิต การรวมกลุ่มและการบริหาร
จัดการกลุ่ม การจัดการการผลิต 
การตั้ งคณะกรรมการกลุ่มพร้อม
จัดประชุม เป็นต้น กระบวนการ

กลางน้ำา ประกอบด้วย การกำากับ 
ดูแล การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตาม
แผนปฏิบัติงาน ส่วนกระบวนการ

ปลายน้ำา (การบริหารจัดการด้านการ
ตลาด) ประกอบดว้ย การกำาหนดราคา 
กำาหนดช่องทางการจัดจำาหน่ายและ
การประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้ 
และแหล่งอาหารในชุมชนสามารถ
ดำารงชีพอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง 
และพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการ
กู้หนี้ยืมสิน นอกจากนี้ ยังเกิดความ
ร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างประชาชน
กับภาคราชการ ทำาให้แก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน รวมถึงลดความขัดแย้งใน

การใช้น้ำา และเป็นศูนย์เรียนรู้ทำาการ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่
บุคคลภายนอกสามารถศึกษาเรียนรู้ 
คนในชุมชนได้ฝึกวิธีคิดและพัฒนา
ตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมชนมีส่วนร่วมสมทบ/ต่อยอด
โครงการ นอกเหนือจากงบประมาณ
ที่ ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำา เนิน
กจิกรรมภายในศนูยเ์รียนรูฯ้ โดยสรา้ง
โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ คอกสุกร แปลง

ปลูกผัก สระน้ำา และนาข้าว

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

บริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน



112

กำ หนดให้ผักปลอดสารพิษ

และเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าต้นแบบ

ในการพัฒนาตามมาตรฐานเบอร์ ๘ 

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ปลอดสารเคมี ปลอดปุ๋ยเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง 

ปลอดปนเปื้อน น้ำ ปลอดภัย ดินปลอดภัย 

กระบวนการผลิตปลอดภัย) 

และออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้กับเกษตรกร

ผู้ผ่านเกณฑ์ พร้อมตรวจสอบติดตามเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำ เสมอ 

เพื่อรักษามาตรฐาน

และจัดทำ ตลาดกระจายสินค้าให้ผู้บริโภค
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ภาคเกษตรกรรมเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเล้ียงประชาชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนือ่งจากสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม แตก่ลบัประสบปญัหาสนิคา้เกษตรมีราคาไมแ่นน่อน ผลผลติไมต่รง
ตามความต้องการของตลาด ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจต่อ
สุขภาพและให้ความสำาคัญต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดจึงได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินโครงการ โดยวางแผนและบูรณาการหน่วยงานเพื่อยกระดับสินค้า

เกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถลดความเหล่ือมล้ำาของการกระจายรายได้ 
และสร้างโอกาสทางการตลาดให้ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยกำาหนดให้ผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าต้นแบบ
ในการพัฒนา ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ฉะเชิงเทรา โครงการเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุมกำาหนดหลักเกณฑ์ 

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ดำาเนินการ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานเบอร์ ๘ ของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา (ปลอดสารเคมี ปลอด

ปุ๋ยเคมี ปลอดยาฆ่าแมลง ปลอด

ปนเปื้อน น้ำาปลอดภัย ดินปลอดภัย 

กระบวนการผลิตปลอดภัย) และ

ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับ

เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ โดยตรวจสอบ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการ

มีรายได้ มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน ตลอดจนผู้บริโภคมีทางเลือก

ในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

เพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสนบัสนนุเกษตรกรให้เขา้รว่ม

โครงการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางจัด

จำาหน่ายสินค้า รวมถึงการดำาเนินการ

ใหส้นิคา้ผา่นหลกัเกณฑ ์และไดร้บัรอง

จากคณะทำางานตรวจสอบมาตรฐาน

สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน 

พร้อมกับจัดทำาตลาดให้เป็นแหล่ง

กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

และให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อ

ผลติภณัฑเ์กษตรอนิทรยี ์ปลอดสารพษิ
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จัดทำ ประชาคมเสนอโครงการ

พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎร ๔ หมู่บ้าน ตำ บลเกาะมะนาว 

ซึ่งต่างเห็นพ้องให้ขุดลอกคลองละหลอด 

และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 

แบบประชาอาสา โดยร่วมกันบริจาคเงิน

ซื้อวัสดุก่อสร้างและใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างฝาย 

๒ แห่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สนับสนุนจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายอีก ๑ แห่ง 

มีพื้นที่การเกษตร ๗๐๐ ไร่ 

และครัวเรือน ๒๖๐ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์
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เนื่องจากคลองละหลอดเป็นแหล่งน้ำาสำาคัญที่ไหลผ่านพื้นที่ ๔ หมู่บ้านของ

ตำาบลเกาะมะนาว อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ แต่ที่ผ่านมาคลองละหลอดมีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม ทำาให้น้ำาไหลผ่าน

ไม่สะดวก กักเก็บน้ำาได้น้อย โดยราษฎรทั้ง ๔ หมู่บ้าน มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค 

ประชาชนในพืน้ทีจ่งึตอ้งการใหขุ้ดลอกแหลง่น้ำา และก่อสร้างฝายชะลอน้ำาตามแนวลำาคลอง จงัหวดัชยัภมูจิงึนำายทุธศาสตรก์าร
พฒันาจงัหวดั ดา้นการพฒันาขดีความสามารถในการผลติ การจดัการสนิคา้และบรกิารสรา้งมลูคา่เพิม่อยา่งมปีระสิทธภิาพและ

ยั่งยืน กลยุทธ์บริหารจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง 

เล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำาอย่างยั่งยืน มาดำาเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำา
คลองละหลอดตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชัยภูมิ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ คลองละหลอด
ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน

ที่ทำาการปกครองอำาเภอชี้แจงให้
ทุกหมู่บ้านจัดทำาประชาคม เพื่อเสนอ
โครงการด้านการพัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้ง 

๔ หมู่บ้านลำาน้ำาคลองละหลอด ตำาบล
เกาะมะนาว โดยผูน้ำาหมู่บา้นได้พดูคยุ 
หารือถึงความจำาเป็นในการพัฒนา

แหลง่น้ำาคลองละหลอดรว่มกนั (ต้ังแต่

หมู่บ้านตอนบนของน้ำาจนถึงหมู่บ้าน
ตอนล่าง) ซึ่งประชาชนทั้ง ๔ หมู่บ้าน
ตา่งเหน็พอ้งใหด้ำาเนินโครงการภายใต้
การกำากับดูแลและการให้คำาแนะนำา
ของที่ทำาการปกครองอำาเภอ โดยการ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนทีท่ำาการเกษตรในพืน้ที่
ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ๒๖๐ ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำาคลอง

ละหลอดที่กักเก็บน้ำาได้เพ่ิมข้ึน และ

ทำาให้แหล่งน้ำามีความอุดมสมบูรณ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

อ ำาเภอร ่วมประช ุมหาร ือก ับ
ผู้นำาหมู่บ้านรอบคลองละหลอด เพื่อ

จัดทำาแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา
อยา่งตอ่เนื่อง โดยแบง่การดำาเนนิงาน
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การสร้าง 

ฝายชะลอน้ำาแบบถาวร ๔ จุด การ
ก่อสร้างบ็อกคอนเวิร์ท จำานวน ๓ จุด 

๒) การกอ่สร้างฝายชะลอน้ำาขนาดเลก็
ในพืน้ที ่หมูท่ี่ ๖, ๘ ตำาบลเกาะมะนาว

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ขุดลอกคลองละหลอด และก่อสร้าง

ฝายชะลอน้ำาแบบประชาอาสา โดย
รว่มกนับรจิาคเงนิซือ้วสัดกุอ่สรา้งและ
ใช้วัสดุในท้องถ่ินมาสร้างฝาย จำานวน 
๒ แห่ง ในแนวลำาคลองที่ขุดลอก และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุน
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายอีก ๑ แห่ง

เอื้อต่อคุณภาพชีวิตภาคเกษตรกรรม 
เกษตรกรโดยรอบมรีายไดจ้ากผลผลติ
ทางการเกษตร
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สร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จังหวัดเชียงราย CHIANG RAI BRAND 

ภายใต้ ๕ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 

การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

เพื่อมอบใบอนุญาตตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จังหวัด การจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ 

และสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์

จังหวัด การนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์

ผลิตภัณฑ์จังหวัดไปประชาสัมพันธ์

ในตลาดเป้าหมาย (Road Show) 

และการประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวม
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จังหวัดเชียงรายมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่หลากหลาย การสร้างตรา

สญัลกัษณผ์ลิตภัณฑจั์งหวดัเชยีงราย CHIANG RAI BRAND จงึเปน็จดุสำาคญัของการพฒันา เพือ่ส่ือสารแกน่ของตราสัญลักษณ ์

ผลติภณัฑจ์งัหวดัเชยีงราย ไปยงักลุม่เป้าหมาย สร้างความโดดเดน่ และสร้างความมมีาตรฐานผลิตภัณฑใ์หแ้กสิ่นคา้และบรกิาร

ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs วิสาหกิจชุมชน 

ของจังหวัดเชียงราย ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เชียงราย โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดเชียงราย (CHIANG RAI BRAND)

การดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

๕ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรม

ท่ี ๑ การประกวดตราสัญลักษณ์ 

ผลิตภัณฑ์ จังหวัด กิจกรรมที่  ๒ 

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของจังหวัด 

เพ่ือมอบใบอนุญาตตราสัญลักษณ์

ผลติภณัฑจ์งัหวดั กิจกรรมท่ี ๓ การจดั

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ และสินค้าที่

ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด 

กิจกรรมที่ ๔ การนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด

ไปประชาสัมพันธ์ในตลาดเป้าหมาย 

(Road Show) กิจกรรมที่ ๕ การ

ประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวม 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การส่งเสริมศักยภาพการผลิต

สนิคา้ให้ไดค้ณุภาพของผูป้ระกอบการ 

SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชนภายใต้

ตราสัญลักษณ์ผลิต ภัณฑ์จั งหวัด

เชียงราย และเป็นการประชาสัมพันธ์ 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า

และบริการจังหวัด รวมทั ้งเป็นการ

เพิ ่มและสร้างช่องทางการจำาหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสนับสนุนให้ผู ้ผลิตสินค้า 

ผู้ประกอบการ สามารถสร้างช่องทาง

การตลาดใหม่ๆ และการพัฒนาสินค้า

และบริการ สร้างมูลค่าเพิ ่มให้เป็น

ของฝาก ของท่ีระลึกภายใต้ตราสัญลักษณ์

ผลติภัณฑจ์งัหวดัเชยีงราย และทำาการ

ขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการ

โทรทัศน์ และนิตยสาร เป็นต้น
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แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ 

ที่ไม่เชื่อมโยงและขาดประสิทธิภาพ 

จากความร่วมมือของกองช่างองค์การบริหาร

ส่วนตำ บล และช่างท้องถิ่นในการออกแบบกาลักน้ำ 

ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยผสมผสานเทคโนโลยี

สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และเกิดการรวมกลุ่มจัดการน้ำ ที่ขับเคลื่อน

โดยชุมชน (กาลักน้ำ ) ๖๓๑ ครัวเรือน 

ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร ๓,๔๖๓ ไร่ 

รวมถึงมีการทำ ปศุสัตว์ การประมงขนาดเล็ก 

และเกิดการดูแลรักษาป่าโดยชุมชน



119

ตำาบลเมอืงจงั อำาเภอภเูพยีง จงัหวดันา่น มรีะบบชลประทานเหมอืงฝาย ระบบ

ทดระดบัน้ำาทีเ่ปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่โดยการขับเคลือ่นดว้ยกลไกชมุชน แตม่สีภาพปัญหาการจดัการระบบน้ำาไมม่กีารเชือ่มโยง
และไม่มีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำาตำาบลเมืองจัง (ศบกต.เมืองจัง) ร่วมกับองค์การ
บรหิารสว่นตำาบลเมอืงจัง สำานักงานเกษตรอำาเภอภเูพยีง และบ้านเมอืงจงัเหนอื หมูท่ี ่๕ ได้จดัทำาโครงการซอ่มแซมและปรบัปรงุ

คลองส่งน้ำาบ้านเมืองจัง (กาลักน้ำา) โดยผ่านกระบวนการแผนชุมชน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

น่าน โครงการการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรของตำ บลเมืองจัง

การจัดกระบวนการประชาคมระดับ
หมูบ่า้นและระดบัตำาบลเพ่ือเสนอและ
คัดเลือกโครงการต่อคณะกรรมการ
บริหารระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด
และระดับกระทรวง การใช้ทางเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร

จดัการน้ำา โดยกองชา่งองคก์ารบริหาร
ส่วนตำาบล และช่างท้องถิ่น ร่วมกัน

ออกแบบกาลักน้ำาใหมี้ความเหมาะสม
กบัพืน้ที ่โดยการผสมผสานเทคโนโลยี
สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำา
ประชาคมเพื่อให้ได้ความคิดเห็นของ
ประชาชน จนได้ข้อยุติ เพื่อไม่ให้เกิด 
ความขัดแย้งและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินการ และมีการตั้งกลุ่ม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กลุ่มผู้ใช้น้ำา จำานวน ๖๓๑ ครัวเรือน 
ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร 
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำานวน 
๓,๔๖๓ ไร่ มีการทำาปศุสัตว์และการ
ประมงขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์
เปน็แหลง่อาหาร (บริโภคในครัวเรอืน) 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ชมุชน (การคา้) รวมทัง้การดำาเนนิงาน
โครงการซ ่อมแซมและปร ับปร ุง

คลองส่งน้ำาบ้านเมืองจังและโครงการ
นาแลกป่า ทำาให้เกิดการดูแลรักษา
ป่าโดยชุมชน และเกษตรกรเกิดการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาโครงการต่อเนื่อง ดังนี ้

๑) โครงการน้ำาแลกป่า ๒) โครงการ

บ่อพวง ถังเก็บน้ำาและระบบท่อส่งน้ำา
เพือ่การเกษตร ๓) โครงการคนืป่านา่น
หนึ ่งในความเพ ียรพยายามร ักษ ์
ป่าน่าน ๔) โครงการปลูกพืชหลังนา

ใช้น้ำาน้อย ๕) โครงการโรงเพาะชำาไม้ผล
ไม้ป่าและผักพื ้นบ้าน ๖) โรงเรียน
ชาวนาพึ่งตนเองเรื่องเมล็ดพันธุ์และ
นาอินทรีย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ทำาให้
เกิดแหล่งอาหารในชุมชนและมีการ
เลี้ยงปศุสัตว์ในแปลงเพิ่มขึ้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ดูแลระบบกาลักน้ ำา (กลุ ่มผู ้ใช้น้ ำา) 
โดยมีช ่างประจำาเพื ่อควบคุมและ
ดูแลระบบ

รวมกลุ่มจัดการน้ำาที่ขับเคลื่อนโดย

ชุมชน (กาลักน้ำา)
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รวมกลุ่มนำ สมุนไพรในท้องถิ่น 

และภูมิปัญญาโบราณมาเพิ่มมูลค่า 

ด้วยการแปรรูปเป็นเครื่องสำ อาง

ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปา โดยเพิ่มศักยภาพ

การปลูกสมุนไพรด้วยมาตรฐานแปลง GAP 

จัดทำ แปลงเพาะขยายพันธุ์ แปลงเรียนรู้

ส่งเสริมการขยายพันธุ์ในท้องถิ่น

และการสำ รวจชนิด/ปริมาณสมุนไพรในพื้นที่ 

ตลอดจนสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญา

และองค์ความรู้ด้านสมุนไพร

และมีอาคารผลิตตามมาตรฐาน GMP 

ที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
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วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำาบลน้ำาเก๋ียน อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เกิดจากการรวม

กลุ่มของชาวบ้านโดยนำาสมุนไพรท่ีมีในท้องถ่ิน เช่น ใบหม่ี ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม และภูมิปัญญาท่ีมีมาแต่โบราณมา

เพ่ิมมูลค่า ด้วยการแปรรูปเป็นเคร่ืองสำาอางสมุนไพร สร้างรายได้สู่สมาชิกในชุมชน โดยในแผนพัฒนาจังหวัดน่านปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้การสนับสนุนอาคารผลิตตามมาตรฐาน GMP งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนราชการหลายภาค

ส่วนได้ให้การสนับสนุนตามนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โครงการสนับสนุน SME และตามแนวทางประชารัฐ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

น่าน โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนชีววิถี 
ตำ บลน้ำ เกี๋ยน อำ เภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การฝึ กอบรม เพิ่ ม ศั ก ยภาพ

การปลูกสมุนไพรแก่เกษตรกรด้วย

มาตรฐานแปลง GAP และจัดทำา

แปลงเพาะขยายพันธุ์สมุนไพร และ

แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร พื้นที่ ๕ ไร่ 

จำานวน ๑ แปลง รวมทั้งยังส่งเสริม

การขยายพนัธุส์มนุไพรในทอ้งถิน่ชนดิ

ต่างๆ  นอกจากนี้ มีการสำารวจชนิด

และปริมาณของสมุนไพรในชุมชน 

ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำา ตลอดจนการ

สืบค้น รวบรวมภูมิปัญญา และองค์

ความรู้ด้านสมุนไพรในชุมชน และมี

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ

แปรรูปสมุนไพร เป็นเครื่องสำาอาง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

คนในชุมชนและชาวบ้านทั ่วไป

มีรายได้เสริมจากการนำาสมุนไพรมา

จำาหน่ายให้กลุ่ม เกิดการจ้างงาน รวมท้ัง

ไดน้ำาพชืสมนุไพรมาใชป้ระโยชนอ์ยา่ง

คุ้มค่า เป็นการสืบสานภูมิปัญญาของ

ผู้เฒ่าผู้แก่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้แก่

กลุม่ OTOP กลุม่วสิาหกจิชมุชนตา่งๆ 

ทั้งในและต่างจังหวัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงเกษตร/ชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน 

และส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพร

มากขึ้น เพื่อขยายเครือข่ายการปลูก

พืชสมุนไพร รองรับธุรกิจสมุนไพรอบแห้ง

บดผง และวัตถุดิบสมุนไพรให้แก่

บริษัทเคร่ืองสำาอางและยาสมุนไพรไทย

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

สมุนไพร ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

สปา โดยมีอาคารผลิตตามมาตรฐาน 

GMP และใชเ้ทคโนโลยใีนกระบวนการ

ผลิต
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ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ 

จากเศษวัสดุในพื้นที่ 

พร้อมใบรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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จังหวัดนครปฐมได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาการเกษตรและ

อตุสาหกรรมแปรรปู เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ มคีวามปลอดภยัได้มาตรฐานระดบัสากลและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม” ซึง่สอดคลอ้ง

กบันโยบายรฐับาลทีส่นบัสนนุการสง่ออกสนิคา้เกษตรสูต่ลาดต่างประเทศ รวมถงึยทุธศาสตรด์า้นมาตรฐานสนิคา้ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการผลติ การแขง่ขนัในตลาดเสรรีะดบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน รวมถงึการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครปฐม โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก

การใช้เครื่องย่อยผักตบชวาและ

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สนับสนุนการดำาเนินงาน ดังนี้ กรม

พัฒนาที่ดิน สนับสนุนสาร พด.๑ และ

วิธีการผลิตปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ กรม

วิชาการเกษตร ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ที่มีคุณภาพ การขอใบรับรอง

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหาร

ส่วนตำาบล ส่งเสริมและให้ความรู้ใน 

การรักษาสิ ่งแวดล้อม และการเก็บ 

ผักตบชวาในแม่น้ำาลำาคลอง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ

ผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ำา

ลำาคลอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เครื่องย่อยผักตบชวาและเครื่อง

อัดเม็ดปุ๋ยหมักเป็นของชุมชน ทุกคน

สามารถยืมไปใช้เพื่อทำาประโยชน์

ต่างๆ ได้ โดยมีการเก็บค่าบำารุงรักษา 

ซึ่งในส่วนของเครื่องย่อยผักตบชวา

ใช้สับก่ิงไม้ผลเพื่อย่อยสลายให้เป็น

ชิ้นเล็กๆ และนำาไปทำาปุ๋ยหมัก ส่วน

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักอาจนำาไปทำา

เครือ่งอดัเมด็อาหารปลา โดยสามารถ

จำาหนา่ยใหเ้กษตรกรพืน้ท่ีใกล้เคยีงได้

ในราคาถูก

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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พัฒนากระบวนการแปรรูป
สินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

และสถาบันเกษตรกรที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ผลิตผลและการตลาด เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
และตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และต่างประเทศ
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การผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดนครพนมเริ่มมีคุณภาพต่ำาลง เกิดจากมี

พันธุ์ปนเกินมาตรฐาน และการกลายพันธ์ุของข้าวหอมมะลิ ทำาให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำา จึงได้มีการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นเรื่องของการ

ส่งเสริมด้านการเกษตรที่ปลอดภัย เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครพนม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนม

การพัฒนากระบวนการแปรรูป

สินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็น

จุดศูนย์กลางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ

ได้มาตรฐาน เน้นการส่งเสริมใน

ลักษณะของการรวมกลุ่มเกษตรกร 

เพือ่ให้เกดิความเขม้แขง็ โดยสนับสนนุ

การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

มาตรฐาน GMP พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

และการสร้างแบรนด์ “ข้าวหอมมะลิ 

นครพนม” พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบัน

เกษตรกร ในการจัดทำานวัตกรรมการ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร 

มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มพ้ืนท่ี

เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ 

ไร่ และข้าวหอมมะลิได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มากกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม 

โครงการ มีเครือข่ายด้านการตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ
การเพิ่ มพื้ นที่ เกษตรอินทรีย์  

และพัฒนาการแปรรูปข้าวโดยใช้

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อผลิต

สินค้าชนิดใหม่

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ

การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต

และการตลาดข้าวหอมมะลินครพนม 

จัดแสดงสินค้าข้าวหอมมะลินครพนม

ภายในจังหวัด นำาสินค้าไปแสดงและ

จำาหน่ายภายนอกจังหวัด

ข้ า วหอมมะ ลิ อิ นท รี ย์ ข อ งก ลุ่ ม

เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน และสถาบัน

เกษตรกรภายนอกจ ังหว ัด และ

ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง
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ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยก่อสร้าง

ระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ประกอบด้วย หอถัง ถังเก็บน้ำ  รวมถึงรั้วรอบ

อุปกรณ์ โดยวางท่อสูบน้ำ ดิบขึ้นหอถัง 

ท่อจำ หน่ายน้ำ  ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์

และส่งมอบให้ประชาชน ๑๐๐ ครัวเรือน 

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ลดรายจ่ายค่าน้ำ มันในการสูบน้ำ 

ปีละประมาณ ๕,๔๐๐ ลิตร 

คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท 
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ราษฎรบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำาบลวังน้ำาเขียว อำาเภอวังน้ำาเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๓๖๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันมีความจำาเป็น

ต้องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีค่าใช้ไฟฟ้าสูง ดังนั้น อำาเภอวังน้ำาเขียวจึงมีแนวคิดในการประหยัด

พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้โดยไม่มี

วันหมด ตลอดจนเป็นต้นแบบในการเผยแพร่การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครราชสีมา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์เพื่อเกษตรกรรม อำ เภอวังน้ำ เขียว จังหวัดนครราชสีมา

อำ า เ ภ อ วั ง น้ำ า เ ขี ย ว ร่ ว ม กั บ

สำานักงานพลังงานจังหวัดในการร่วม

กันขับเคลื่อนการดำาเนินการ โดย

ได้ทำาการก่อสร้างระบบสูบน้ำาด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการก่อสร้าง

หอถังและถังเก็บน้ำา รวมถึงรั้วรอบ

อุปกรณ์ วางท่อสูบน้ำาดิบขึ้นหอถัง 

และวางท่อจำาหน่ายน้ำา นอกจากน้ี 

ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์

และส่งมอบให้หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชน จำานวน ๑๐๐ ครวัเรือน 

มีไฟฟ้าใช ้เพ ือการเกษตร และลด

ค่าใช้จ่ายค่าน้ ำามันเชื ้อเพลิงในการ

ใช้งานเคร่ืองสูบน้ำาประมาณ ๕,๔๐๐ 

ลิตร/ปี รวมเป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำา เป็นศูนย์ เรียนรู้ ให้

กับอำาเภอต่างๆ เพื่อขยายผลให้

ครอบคลุมทุกอำาเภอต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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สนับสนุนและอนุรักษ์พื้นที่ทำ นา

ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ปากพนัง

ใช้แนวทางส่งเสริมการบริโภคข้าว

ในพื้นที่ และลดค่าครองชีพให้ประชาชน 

โดยปลูกข้าวหอมปทุมซึ่งสามารถ

ปลูกได้ตลอดปี และเป็นที่นิยมของชาวนา

เพื่อกระตุ้นตลาดผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ชาวนาให้ “ปลูกข้าวที่กิน – กินข้าวที่ปลูก” 

ทำ ให้ขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น

จากเดิม ตันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาท
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับหนึ่งของภาคใต้และประสบ

ปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวลดลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำานา ประกอบกับเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกปาล์มน้ำามัน ซึ่ง
ให้รายได้สูงกว่าการทำานา ซึ่งสวนทางกับการขยายกำาลังการผลิตของโรงสีข้าวในพื้นที่ที่เพิ่มกำาลังการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับ 
ผลผลติ อกีท้ังผลผลติท่ีไดไ้มส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในพ้ืนที ่เกษตรกรสว่นใหญ่นยิมปลกูขา้วพนัธุส์ง่เสรมิ ซึง่เปน็ขา้วพืน้แขง็ 
อายกุารเก็บเก่ียวส้ัน และเป็นการปลกูตอ่เนือ่งจากโครงการรับจำานำาขา้วในชว่งทีผ่า่นมา ในขณะทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญน่ยิมบรโิภค
ข้าวพื้นนุ่มประเภทข้าวหอม เช่น หอมมะลิ หอมปทุม ฯลฯ ส่งผลให้ต้องนำาข้าวจากภาคกลางมาบริโภคในพื้นที่

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครศรีธรรมราช โครงการข้าวสารลดค่าครองชีพประชาชน 
จำ หน่ายข้าวสารหอมปทุมราคาถูก

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่งต้ัง 

คณะทำางานส่งเสริมบริโภคข้าวที่

ปลูกในพื้นท่ีและลดค่าครองชีพให้

ประชาชน โดยคณะทำางานมาจากทุก

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐั เอกชน 

เพื ่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมการ

บริโภคข้าวในพืน้ที ่และลดคา่ครองชีพ 

ให้ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวหอมปทุมซึ่ง

เป็นข้าวที่ชาวนานิยมปลูกในพื้นที่

สามารถปลูกได้ตลอดปี ท้ังนาปี – 

นาปรงั เพือ่กระตุน้การตลาดผูบ้รโิภค

ใหส้ง่ผลไปยงัภาคการผลิต รวมท้ังการ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรสามารถขายข้าวได้

ราคาที่สูงขึ้นจากเดิม ตันละ ๓๐๐ – 

๔๐๐ บาท และสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทำานา โดยหันมาปลูก

ข้าวหอมปทุมมากขึ้น และตอบสนอง

แนวพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

ตอ้งการสนบัสนนุ/อนรุกัษพ์ืน้ทีท่ำานา

ในพ้ืนทีโ่ครงการพฒันาลุม่น้ำาปากพนงั

ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยเหลือชาวนา และเป็นการปรับเปล่ียน

พฤต ิ กรรมชาวนา ในอนาคตให  ้

“ปลูกข้าวที่กิน – กินข้าวที่ปลูก”
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แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำ งาน

ขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ 

(Single Command) 

แบ่งทีมรับผิดชอบเป็น ๔ ทีม คือ 

ทีมการบริหารจัดการ ทีมการตลาด

ทีมการลดต้นทุนการผลิต และทีมผู้จัดการแปลง 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

ลดปริมาณการใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช 

และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน 

รวมถึงมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและเกษตรกร

มีอำ นาจต่อรอง โดยเชื่อมโยงกับตลาด

เพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุล

ระหว่างอุปทานและอุปสงค์
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จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่นำามา 

ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและ

อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิต การค้า การเกษตร มีการ 

บรูณาการของทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่ซึง่จะสง่ผลให้เกษตรกรรายยอ่ยมอีำานาจตอ่รองในการจดัหาปจัจยัการผลติและ

จำาหน่ายผลผลิต

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครสวรรค์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะทำางานระดับต่างๆ เพื่อกำากับ
ดูแลและขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
โดยเฉพาะแต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะทำางานขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) 
จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งทีมรับผิดชอบ
ในการดำาเนินการ จำานวน ๔ ทีม คือ 
๑) ทีมการบริหารจัดการ มีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
หัวหน้าคณะทำางาน ๒) ทีมการตลาด 
มีสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
หัวหน้าคณะทำางาน ๓) ทีมการลด
ต้นทุนการผลิต มี เกษตรจังหวัด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การลดต้นทุนการผลิต  เพิ่ ม
ผลผลิตต่อไร่ ลดปริมาณการใช้สาร
เคมีและยาปราบศัตรูพืช และเพิ่ม
คณุภาพผลผลติใหไ้ดม้าตรฐาน รวมถงึ
มกีารรวมกลุม่ทีเ่ขม้แขง็และเกษตรกร
มีอำานาจต่อรองโดยเชื่อมโยงกับ
ตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุล
ระหวา่งอปุทานและอปุสงคข์องสนิคา้ 
ตลอดจนเกิดจุดเรียนรู้ในชุมชน ทำาให้
เกษตรกรมอีงคค์วามรูใ้นการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การกำาหนดพ้ืนท่ีดำาเนินการ ปี ๒๕๖๐ 
โดยมสิีนคา้สำาคญั ไดแ้ก ่มนัสำาปะหลัง 
จำานวน ๑,๖๓๙ ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 
๑๔๐ ราย อ้อยโรงงาน จำานวน 
๑๐,๐๐๐ ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 
๓๕๗ ราย

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคณะทำางาน 
๔) ทีมผู้จัดการแปลง มีเกษตรอำาเภอ
บรรพตพิสัย เป็นหัวหน้าคณะทำางาน
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ผลิตสินค้าโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำ 

ตามคำ สั่งซื้อของ TOP SUPERMARKET 

ทำ ให้มีราคาขายและรายได้ที่แน่นอน 

การผลิตมีมาตรฐานมากขึ้น โดยเกษตรกร

เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเป็นผู้บริหาร

จัดการสวนของตนเอง พร้อมกับขยายผล

ไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ 

ทำ ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด 
เกิดข้ึนตามที่รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างอนาคตให้ประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
มุ่งลดความเหลื่อมล้ำา พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
ในรูปแบบการขายสินค้าและบริการ จากกลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน แล้วนำากำาไรที่ได้ไปขยายผลการ
ดำาเนินกิจการของบริษัท ซึ่งการบริหารบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นนทบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ กัด

การดำาเนินการให้เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีสุขและรายได้
เพิ่มขึ้น ในภาคเกษตร ภาคแปรรูป 
และภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ การเข้า
ถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้
จากในชุมชนและการสร้างประโยชน์
ตอ่ยอด การตลาด แผนบรูณาการตัง้แต่
การวเิคราะหต์ลาดไปจนถึงชอ่งทางการ
ขายใหม่ การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อ
ความย่ังยืน การสร้างแบรนด์และช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื ่อท้องถิ ่น
และส่ือระดับประเทศ ตลอดจนการ
บริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี และ
การบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าโดยใช้ 
ตลาดเป็นตัวนำา ผลิตตามคำาสั ่งซื ้อ
ของ TOP SUPERMARKET มีราคาขาย 
และรายได้ที ่แน่นอน ทำาให้การผลิต
มีมาตรฐานมากขึ้น เกษตรกรเริ่มปรับ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเป็นผู้บริหาร
จัดการสวนของตนเองมากขึ้น และ
ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ใน
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลด้านการเกษตรไปสู่
กลุ่มกล้วยไม้ส่งออกวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่ 
อำาเภอบางใหญ่ และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ 
อำาเภอบางกรวย เพ่ือส่งเสริมด้านองค์ความรู้
และการตลาดส่งออก สำาหรับด้านการแปรรูป 

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

มีเป้าหมายคือกลุ ่มเครื ่องปั ้นดินเผา
เกาะเกร็ด โดยส่งเสริมให้คงรักษาอัตลักษณ์ 
การพัฒนารูปแบบใหม่ การเชือ่มโยงกบั
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ การพัฒนาเป็น
ไม้กระถาง สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
โดยบริษทัประชารัฐไดจั้ดประชมุร่วมกับ
ภาคีเคร่ืองป้ันดินเผากับกลุ่มผู้ประกอบการ 
จำานวน ๓ กลุม่/SME ๑ ราย เพ่ือวิเคราะห์
ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์สินค้า รวมทั้งด้านการตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน มีเป้าหมายคือการท่องเท่ียวชุมชน

เกาะเกร็ด ตลาดน้ำาไทรน้อย และตลาดน้ำา
ว ัดแคนอก โดยบริษ ัทประชาร ัฐจะ
ส่งเสริมด้านการเชื ่อมโยงผลิตภัณฑ์
ช ุมชนเกษตร/การแปรรูป/การตลาด/
ชุมชนท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความยั่งยืนต่อไป
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ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

จัดระบบการให้น้ำ แบบพอเพียง 

(เครื่องตะบันน้ำ ) ให้แก่เกษตรกร 

เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ

ในการดำ เนินงาน จนสามารถปฏิบัติได้จริง 

ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

และพลังงานทดแทน
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สภาพพืน้ทีโ่ดยท่ัวไปของจงัหวดับรุรีมัยเ์ปน็ทีร่าบสงูลาดจากทศิใตล้งไปทางทศิ

เหนอื โดยทางตอนใตเ้ปน็พืน้ทีสู่งและภเูขา ตอนกลางเปน็พืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้ และตอนเหนอืเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแมน้่ำามลู 

จังหวัดบุรีรัมย์จึงจัดทำาโครงการตามมาตรการสำาคัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมการจัดระบบการให้

น้ำาแบบพอเพียง (เครื่องตะบันน้ำา) โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกรภายใน

หมู่บ้าน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

บุรีรัมย์
โครงการตามมาตรการสำ คัญเร่งด่วนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน โครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
กิจกรรมการจัดระบบการให้น้ำ แบบพอเพียง (เคร่ืองตะบันน้ำ ) โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

การดำาเนินการประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 

เขา้รบัการถา่ยทอดเทคโนโลย ีตวัแทน

ของกลุ่มเกษตรกรมีหน้าที่ถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้

เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจใน

การดำาเนินงาน จนสามารถปฏิบัติได้

จรงิ โดยตวัแทนของเกษตรกรมีหนา้ที่

ตดิตามและคอยใหค้วามชว่ยเหลอืแก่

ชาวบ้านที่มีปัญหาในการดำาเนินงาน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ

ที่จะประดิษฐ์ และเลือกใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม รวมทั้งพลังงานทางเลือก

ทำาให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

วิทยากรต้นแบบถ่ายทอดความรู้

สู่พื้นที่อื่นๆ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ Biz Club 

ด้วยเทคนิคการจัดการความรู้แบบ Systemic 

โดยวิธีการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมนำ เทคนิคและเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม

ในการระดมสมองอย่างแท้จริงที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้นำ เสนอมุมมอง

และแนวคิดของตนเอง โดยไม่มีการปิดกั้น

ว่าเป็นใคร ตำ แหน่งใด ซึ่งทุกความคิดเห็น

จะถูกนำ มาสังเคราะห์ เชื่อมโยง และรวบรวมเป็น

แนวทางดำ เนินการอย่างเป็นระบบต่อไป
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จากการทีป่ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ท่ีมเีป้าหมาย

ในการขยายฐานเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะตลาดอาเซยีน+๖ (ASEAN+จนี เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นวิซแีลนด ์และอนิเดยี) 

ซึ่งจะทำาให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้นในเขตการค้าเสรีของอาเซียน 

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในทางสังคม และเศรษฐกิจ จังหวัดจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนด้านการเกษตร การ

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสังคม

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ปราจีนบุรี โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Logistics และธุรกิจต่างประเทศ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี

ได้นำากระบวนการขับเคล่ือนเครือข่าย

ธุรกิจ Biz Club ด้วยเทคนิคการจัดการ

ความรู ้แบบ Systemic โดยวิธีการ

จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ

พร้อมนำาเทคนิคและเครื่องมือสร้าง

การมีส่วนรว่มในการระดมสมองอยา่ง

แทจ้รงิทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมทุกคน

ไดม้โีอกาสนำาเสนอมมุมองและแนวคดิ

ของตนเองได้ โดยไม่มีการปิดกั้นว่า

เป็นใคร ตำาแหน่งใด มาจากพ้ืนท่ีไหน ซ่ึง

ทุกความคิดเห็นจะถูกนำามาสังเคราะห์ 

เช่ือมโยง และรวบรวมเป็นแนวทางใน

การดำาเนินการอย่างเป็นระบบต่อไป

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ประกอบการได้ เรียนรู้ การ

บริหารจัดการสินค้า (Logistics) และ

ธุรกิจระหว่างประเทศ ช่วยให้เกิด

การขยายตลาดสินค้าและบริการ

ของจังหวัดเข้าสู่ตลาดอาเซียนและ

ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี

ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการ

ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรซึ่ง

สามารถส่งต่อให้กรมเจรจาการค้า

ระหวา่งประเทศนำาไปพฒันาสู่การเป็น

ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาต่อยอดเครือข่ายให้

เกิดความยั่งยืน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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จัดเตรียมงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

เพื่อการประชุมขับเคลื่อนระดับองค์กรของ 

IMT – GT และจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์

งานภารกิจ งานภายใต้กรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

และไทย รวมทั้งการจัดเตรียมการรองรับ

ศึกษาดูงานทั้งทางบกและทางทะเลในพื้นที่

จังหวัดพังงา สร้างรายได้ให้ประชาชน

ตลอดจนมีการลงทุนด้านธุรกิจ

ในพื้นที่เพิ่มขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย
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รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ให้มีศักยภาพและ

ขดีความสามารถแขง่ขันไดใ้นระดบัสากลและไดม้อบหมายใหส้ำานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

และกระทรวงมหาดไทยกำาหนดการประชุมองค์กรขับเคลื่อน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและกำาหนดให้จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ประชุม โดยกำาหนด

ระดับองค์กรเข้าร่วมประชุม จำานวน ๔ ระดับ ๑) การประชุมระดับรัฐมนตรี ๒) การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการ

จังหวัด ๓) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ๔) การประชุมสภาธุรกิจ  IMT – GT

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

พังงา
โครงการประชุมระหว่างประเทศ ระดับรัฐมนตรี คร้ังท่ี ๒๒ ระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ 
คร้ังท่ี ๔ ระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส คร้ังท่ี ๒๓ และระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังท่ี ๑๓
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย

การจัดเตรียมงานบริหารจัดการ

เชิงพื้นที่ เพื่อการประชุมขับเคลื่อน

ระดับองค์กรของ IMT – GT และ

จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์งาน

ภารกิจ งานภายใต้กรอบความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และไทย รวมท้ังการจัดเตรียม

การรองรับศึกษาดูงานทั้งทางบกและ

ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

รายได้ของประชาชนในจังหวัด

เพิ่มมากขึ้น และสามารถรองรับการ

จัดประชุมเชิงคุณภาพ สร้างความเช่ือม่ัน

แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการลงทุน

ดา้นธรุกจิในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ภายใตก้รอบ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย

ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนงานการขับเคล่ือนความร่วมมือ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อย่าง

ต่อเนื่อง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

โดยบูรณาการร่วม ๕ ภาคส่วน คือ 

รัฐ (สนับสนุน) เอกชน (ขับเคลื่อน) 

วิชาการ (ให้ความรู้) 

ประชาสังคม (สร้างความเข้มแข็ง) 

ประชาชน/ธุรกิจชุมชน (ลงมือทำ ) 

ส่งผลให้เกิดการส่งเสริม

การผลิตผักปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์

จากตาล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมหม้อแกง 

และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กำาหนดกรอบการขับเคลื่อน
การพัฒนา จำานวน ๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ การเกษตร การแปรรูป SME/OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี
เป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” พร้อมกับแบ่งพื้นที่ดำาเนินการ เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จำานวน 
๕ จังหวัด ระยะที่ ๒ จำานวน ๑๓ จังหวัด และระยะที่ ๓ จังหวัดที่เหลือ จำานวน ๕๘ จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นเป้าหมาย 
๑ ใน ๕ จังหวัด ในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระยะที่ ๑ 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เพชรบุรี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำ กัด)

การดำาเนินการเพ่ือจัดต้ัง “บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำากัด” 
โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เม่ือวันท่ี 
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีกระบวนการ 
ทำางาน ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย 
ด้านปัจจัยการผลิต ได้ระดมผู้ชำานาญการ
และเงินทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท คัดเลือก
ชุมชน/ธุรกิจชุมชนท่ีจะช่วยเหลือ การหา
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ด้านองค์ความรู้ 
ได้สร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ ชุมชน/ ธุร กิจ
ชุมชน เช่น มาตรฐานสินค้า/บริการ 
เ พ่ิมประสิทธิภาพและเทคนิคใน
กระบวนการผลิต/บริการ การจด
สิทธิบัตร การค้นคว้าวิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิต ด้านการตลาด ได้เพ่ิม 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับ
การรับรองสินค้าชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และบริการ
ในชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาแผนธุรกิจให้กับกลุ่ม
เป้าหมาย ๓ ยทุธศาสตร ์ขยายหมูบ้่าน
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน จัดทำาแบรนด์
สินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
สง่เสรมิการวจิยัเพือ่รกัษาโรค และการ
ผลิตสินค้าสร้างรายได้ให้ประชาชน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่ือมโยงตลาด 
การพัฒนาสินค้าใหม่ สร้างแบรนด์ พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ด้านการส่ือสารเพ่ือความ
รับรู้อย่างย่ังยืน ได้สร้างให้คนในชุมชน
มีความรัก สามัคคี ภูมิใจในสินค้า/
บริการของท้องถ่ินตนเอง เข้าใจถึงการ
ทำางานแบบประชารัฐและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการ ได้จัดทำาแผนธุรกิจ บริหารงาน
ด้านการเงิน การรักษาสิ ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ทุกกระบวนการทำางานได้บูรณาการ
ร่วมกัน ๕ ภาคส่วน คือ รัฐ (สนับสนุน) 
เอกชน (ขับเคล่ือน) วิชาการ (ให้ความรู้) 
ประชาสังคม (สร้างความเข้มแข็ง) 
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน (ลงมือทำา) ส่งผล
ให้มีการส่งเสริมด้านการเกษตรผัก
ปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาล 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมหม้อแกง 
และการขับเคล่ือนการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน
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ผลิตพืชผักคุณภาพ

โดยใช้ปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ มีมาตรฐาน

การคัดแยกตัดแต่งผัก ตรวจสอบสารปนเปื้อน

ตามมาตรฐาน GAP 

และพัฒนาสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์

ให้ครอบคลุมกลุ่มสหกรณ์ 

เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า 

อำ นาจการต่อรอง และควบคุมกลไกการตลาด 

โดยจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ ๕ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ดำ เนินการและจำ หน่ายผลิตผล

และมี Tops Market รวมทั้งห้างค้าปลีก

ในเพชรบูรณ์เป็นแหล่งรับซื้อ
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จากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในการสนองตอบนโยบายประชารัฐ 

ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ของจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์จึงได้ถือกำาหนดขึ้น เพื่อทำาหน้าที่

แม่ข่ายในระดับจังหวัด หลอมรวมเครือข่ายชุมชนคนเพชรบูรณ์ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้เครื่องหมาย “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เพชรบูรณ์ โครงการกรีนมาร์เก็ต
เพชรบูรณ์

การผลิตพืชผักท่ีมีคุณภาพโดยใช้ปุ๋ย

จากวัสดุธรรมชาติ มีมาตรฐานการคัด

แยกตัดแต่งผัก ตรวจสอบสารปนเป้ือน

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และ

พัฒนาสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์ให้

ครอบคลุมกลุ่มสหกรณ์ รวมท้ังมีการ

รวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง

คุณภาพของสินค้าทางการเกษตร และ

เพ่ือสร้างอำานาจการต่อรอง ควบคุมกลไก

การตลาด ปัจจุบันได้จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์

เพ่ือเป็นศูนย์กลางดำาเนินการและจำาหน่าย

ผลิตผลทางการเกษตร จำานวน ๕ แห่ง 

และมี Tops Market รวมท้ังห้างค้าปลีก

ในเพชรบูรณ์เป็นแหล่งรับซ้ือ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

ทำาให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลการดำาเนินงานกรีน 

มารเ์ก็ตเพชรบูรณใ์หค้รอบคลุมท่ัวท้ัง

จงัหวดั และขยายตลาดท้ังภายในและ

ภายนอกจังหวัด รวมท้ังการพัฒนา

กลุ่มสหกรณ์เพิ่มขึ้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ในฐานะจังหวัดนำ ร่องการจัดตั้งบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี เป็นจังหวัดแรกของประเทศ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น Keyman 

ได้ประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดตั้ง

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำ กัด 

โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ๗๕ จังหวัด 

ในการมอบนโยบายประสานพลังประชารัฐ

ของนายกรัฐมนตรี การใช้ข้อมูลพื้นที่

มาทำ เวทีวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

ตามความต้องการของชุมชน
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ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะ Keyman ได้มีการประสานบูรณาการการ

ทำางานกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตตามแนวทางสานพลังประชารัฐ 

ของรัฐบาล โดยเป็นจังหวัดนำาร่องในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำากัด ได้สำาเร็จเป็นจังหวัดแรกของประเทศ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ภูเก็ต โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำ กัด)

การประชุมหารือกับทุกภาคส่วน

และภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีภู เ ก็ต จำากัด 

พร้อมกับจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ๗๕ จังหวัด                             

ในการมอบนโยบายประสานพลัง

ประชารัฐของนายกรัฐมนตรี และได้

ประชุมกับคณะทำางาน/ทีมพี่เลี้ยง/

บริษัทฯ เป็นประจำาทุกอาทิตย์ เพื่อ 

Update ข้อมูลพื้นที่ ทำาเวทีวิเคราะห์

ข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชน

เพ่ือนำาไปสู่การแก้ไข รวมทั้งติดตาม

และกำากับการขับเคลื่อนงานในระดับ

พื้นที่ผ่านกลไกที่วางไว้ โดยใช้แผน

ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู ้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต

มรีะบบ และวธิกีารทำางานรูปแบบใหม่

ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ไม่ซ้ำาซ้อน 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย

สามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
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จับพิกัด GPS แปลงปลูกข้าวอินทรีย์ 

โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์

ข้าวอินทรีย์และปัจจัยการผลิต 

รวมถึงอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

ตรวจรับรองตามระบบมาตรฐานการผลิต

ข้าวอินทรีย์ ประสานงานและจัดหา

แหล่งซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์
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ปัจจุบันผู้บริโภคท่ัวโลกได้ให้ความสำาคัญและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรท่ี

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แม้ว่าเกษตรกรจำานวนมากต้องการท่ีจะผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาดความรู้ 

ทักษะและความชำานาญในการผลิตพืชที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานข้างต้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

มหาสารคาม โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙

การประชาสัมพันธ์และคัดเลือก

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดประชุม

เจ้าหน้าท่ี/เกษตรกร เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด

โครงการ วางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ 

จับพิกัด GPS แปลงปลูกข้าวอินทรีย์ 

และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์แก่

ผู้เข้ารว่มโครงการ โดยมกีารสนับสนนุ

ปัจจัยการผลิต อบรมถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยตีรวจรบัรองตามระบบ

มาตรฐานการผลิตขา้วอินทรยี ์รวมทัง้

ประสานงานและจัดหาแหล่งซื้อ

ผลผลิตข้าวอินทรีย์กับภาคราชการ 

หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ได้รับ

มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย

สามารถจำาหน่ายข้าวได้มูลค่าสูง ส่งผล 

ให้เกษตรกร/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

รวมทั้งมีผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจาก

การปนเปื้อนของสารเคมี 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายพืน้ทีป่ลกูขา้วอนิทรยีใ์ห้

ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ไร่ ภายใน

ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว

โดยใช้วัฒนธรรมของพื้นที่เป็นจุดขาย 

และพัฒนาศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยวด้วยการศึกษาดูงาน

หมู่บ้านโฮมสเตย์ และปรับปรุง 

พัฒนาการต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ให้ดียิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลหลายประเภท

ซึ่งเป็นผลสำ เร็จจากการจัดการ

โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งที่ทุกคนมีส่วนร่วม

และเป็นผู้บริหารร่วมกัน
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บ้านภู หมู่ที่ ๑, ๒ ตำาบลบ้านเป้า เป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำาเภอหนองสูง       
ซึง่พฒันาจนไดร้บัการคดัเลอืกเปน็หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบของจังหวดัมกุดาหาร และไดเ้ป็นพืน้ท่ีศกึษาดงูานหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน “พัฒนากรมืออาชีพ” โดยมีการพักค้างคืน
ในพื้นที่ ทำาให้คณะกรรมการหมู่บ้านภูต้องศึกษาหาวิธีการต้อนรับคณะโดยนำาเอาวิธีการต้อนรับขบวนผ้าป่าแบบดั้งเดิมของ
ชาวผู้ไทยมาประยุกต์ใช้ และต่อมาได้พัฒนาสู่การต้อนรับแขกที่เข้ามาพักในหมู่บ้านในลักษณะการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

มุกดาหาร โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านภู หมู่ที่ ๑, ๒ 
ตำ บลบ้านเป้า อำ เภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

การนำ า ภู มิปัญญาท้องถิ่ นมา
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตามโครงการหน่ึงตำาบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ทำาให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน 
ผู้นำาชุมชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดย
ใช้วัฒนธรรมของหมู่บ้านเป็นจุดขาย 
มีการแต่งตั้งคณะทำางานขับเคล่ือน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
ต่อมาคณะกรรมการและราษฎรใน
ชุมชนบ้านภู ได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเ ท่ียวจาก
สำานักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬา 
จ ังหว ัดมุกดาหาร โดยได้ม ีโอกาส
ศึกษาดูงานหมู่บ้านโฮมสเตย์หลายแห่ง 
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วนำามา

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ทำาให้ชาวบ้านภูและประชาชนจังหวัด
มุกดาหารมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน เป็นการ
จัดการโดยเอาชุมชนเป็นตัวต้ังคือทุกคน
มีส่วนร่วมและเป็นผู้บริหารร่วมกันแสดง
ให้เห็นว่าชุมชนน้ีมีความรักความสามัคคี
อย่างมาก ปัจจุบันบ้านภูมีบ้านพักแบบ
โฮมสเตย์ จำานวน ๕๐ หลัง ซ่ึงเป็นหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับ
ปรับปรุง พัฒนาการต้อนรับคณะท่ีเข้ามา
ศึ กษาดู ง านให้ดียิ่ งขึ้น จนได้รับ
การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
จากสำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกฬีา ตัง้แต ่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ จำานวน ๓ 
ครั้ง และได้รับรางวัลการประกวด
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วไทย (Thailand 
Tourism Awards) ครั้งที่ ๘ ประจำาปี 
๒๕๕๓ รางวลั “ดเีดน่” ระดบัประเทศ 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จาก
การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) 
รวมทั้งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๒ จากกรมการพัฒนาชุมชน 

การจัดการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
เช่น เส้นทางเดินข้ึนภูเขา เส้นทางป่ัน
จกัรยานและแขง่ขันจกัรยานเสือภเูขา 
โดยมีการเช่ือมโยงเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
กับแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป



15๐

ส่งเสริมการปลูกกล้วยหิน 

ซึ่งปลูกได้ผลดีที่สุดในจังหวัดยะลา 

และขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(Geographical Indication : GI) 

โดยเน้นการผลิตในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางการตลาด ส่งผลให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับเปิดโอกาส

ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อกำ หนด

กิจกรรม เช่น การส่งเสริมภาพลักษณ์ 

การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

และการส่งเสริมการตลาด
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จังหวัดยะลานิยมปลูกกล้วยหิน เนื่องจากสามารถปลูกได้ผลดีท่ีสุดในพื้นท่ี
จังหวัดยะลา สำานักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นว่ากล้วยหินมีคุณลักษณะที่สามารถนำามาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ (Geographical Indication : GI) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ “กล้วยหินบันนังสตา” ประกอบกับปัจจุบันนักธุรกิจมาเลเซียสั่งซื้อกล้วยหิน เพื่อนำาไปแปรรูปและจำาหน่ายทำาให้มี
ความหลากหลายเพิม่มากข้ึน จังหวัดจึงเรง่สง่เสรมิการปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิใหมท่ีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรทดแทน
ราคายางพาราที่ตกต่ำาสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ยะลา โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
กล้วยหินบันนังสตา  GI : Geographical Indication

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่

กระบวนการต้นน้ำาจนถงึปลายน้ำา เนน้

การผลิตในพื้นท่ีมาเพิ่มมูลค่าทางการ

ตลาด ส่งผลให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

ก า ร ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์            

“กล้วยหินบันนังสตา” ที่ เข้าร่วม

โครงการมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการ

จำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานเน้นการรับฟัง 

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำา

มากำาหนดเป็นกิจกรรม ได้แก่ การ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพ ิ ่มศ ักยภาพให ้ก ับกล ุ ่ม

ผู้ประกอบการการผลติและผูป้ระกอบ

การคา้กลว้ยหนิบนันงัสตาของจงัหวดั

ยะลาให้มีศักยภาพ เกิดความเข้มแข็ง 

ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน ตลอดจน

เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินงานเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ

ผลิต/แปรรูปส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

กล้วยหินบันนังสตา

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ส่งเสริมภาพลักษณ์ การจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ กล้วยหินบันนังสตา การ

ส่งเสริมการตลาด และการติดตาม

ประเมินผลโครงการ
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สร้างตราสินค้าหรือตราสัญลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว (Branding) 

ทั้งในภูมิภาคและระดับสากล
โดยจัดทำ แบรนด์การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

ตามหลักวิชาการเป็นจังหวัดแรก 
เช่น การประเมินเพื่อคัดสรรแนวทางแบรนด์ 

การศึกษาวิจัยกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวระยอง 
เพื่อกำ หนดตำ แหน่งแบรนด์

ในใจผู้บริโภคเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการศึกษาวิจัย
เพื่อตรวจสุขภาพแบรนด์อย่างเป็นระบบและ
วิเคราะห์หาช่องว่างของแบรนด์ในด้านต่างๆ
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จากสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจทุกประเภท ซึ่งจังหวัดระยองเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวที่สำาคัญ มีทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงมีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุก โดยการสร้าง

ตราสินค้าหรือตราสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว (Branding)

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ระยอง จัดทำ แบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
(Rayong Branding)

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดยจัดตั้งคำาสั่งเป็นคณะกรรมการ
อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น 
รวบรวมข้อมูล จัดระบบเรียบเรียง
ข้อมูล และการประเมินเพื่อคัดสรร
แนวทางแบรนด์ท่ีมีอยู่เดิมว่าส่วนใด
ควรยุติการดำาเนินการ ส่วนใดควร
ดำาเนินการหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 
(Collecting Data Internal Brand 
Database Evaluation) ศึกษาวิจัย
กลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวระยองใน
ปัจจุบัน เพื่อกำาหนดตำาแหน่งแบรนด์
ในใจผูบ้รโิภคเชงิกลยทุธ์ (Positioning 
Rayong Strategic Brand Posi-
tioning) ศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสุขภาพ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๖๐ และช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

การมอบหมายส่ วนราชการ 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคล่ือนการ
พัฒนาและประชาสัมพันธ์แบรนด์
การทอ่งเท่ียวจงัหวดัระยองในรปูแบบ
ประชารัฐอย่างเป็นระบบ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

แบรนด์อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์
หาช่องว่างของแบรนด์ในด้านต่างๆ 
และคำาแนะนำาในการลดช่องว่างของ
แบรนด์ (Gaps Identification In-
tensive Brand Health Check 
and Brand Gap Analysis) เป็นต้น 
ตลอดจนเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หท้กุ
ภาคส่วนได้รับรู้แบรนด์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยองทั้งในและต่างประเทศ
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และการจัด
งานแสดงต่างๆ

ระยองเป็นที่รับรู้ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไป ซึ่งถือเป็น
จังหวัดแรกท่ีจัดทำาแบรนด์การท่องเท่ียว
ตามหลักวิชาการ



154

พัฒนามิติ “คน พื้นที่ และสินค้า” 

เพื่อการผลิตปลอดภัยจากสารพิษ

ตลอดกระบวนการผลิต 

ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  

สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมถ่ายทอด

ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต

ตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมี 

มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า และลดต้นทุน

โดยนำ ของเสียกลับมาใช้ใหม่
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การดำาเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของ

จังหวัด คือ “ผู้นำาเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” โดย

มุ่งเน้นท่ีการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ การสร้างการรวมกลุ่มในลักษณะของเครือข่าย เพิ่มช่องทางการ

จำาหนา่ยสนิคา้ และพัฒนาสู่การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่จงัหวดัมศีกัยภาพในการพฒันาเป็นเมอืงเกษตรสีเขยีว โดดเดน่เรือ่งพชื 

ปศุสตัว ์และประมง มคีวามพรอ้มดา้นการผลติสนิคา้เกษตร และระบบโลจสิตกิส์ ตลอดห่วงโซก่ารผลิต เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ

ผลติสนิค้าท่ีทำาใหเ้กษตรกรมผีลผลติทีส่งูขึน้ มคีวามปลอดภยัทางอาหาร จนถงึกระบวนการผลติและแปรรปูอตุสาหกรรมเกษตร

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ราชบุรี โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
(Green Agriculture City)

การขับเคล่ือนโครงการเมืองเกษตร 
สีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนา ๓ มิติ คือ 
คน พ้ืนท่ี และสินค้า โดยพ้ืนท่ีการ
ผลิตปลอดภัยจากสารพิษ ตลอด

กระบวนการผลิต ต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา 

และปลายน้ำา สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
มีการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถผลิตตามมาตรฐาน
ปลอดภัยจากสารเคมี พัฒนาพ้ืนท่ี
การเกษตรให้ปลอดจากมลพิษ สินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย ส่งเสริม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัไดบ้ริโภคสนิคา้
เกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตโดยตรง 
และตลาดสินค้าเกษตรได้รับการ
รับรองมาตรฐานมีการขยายตัวสูงขึ้น 
ส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร
แบบปลอดภัยขยายต่อไปยังพื้นที่
ต่างๆ โดยสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายจากจุดนำาร่องประจำา
อำาเภอไปยงัหมูบ้่านตา่งๆ ท่ีมศีกัยภาพ 
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแบบแปลงใหญ่ 
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า 
และลดต้นทุนโดยการนำาของเสียกลับ
มาใช้ใหม่ เป็นต้น
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พัฒนาคุณภาพผลผลิต

ทุเรียนศรีสะเกษสู่มาตรฐานสากล 

โดยรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขันทางการตลาด และเป็นแหล่งสะสมทุน

ของเกษตรกร กำ หนดจัดงาน

ในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด 

โดยให้เกษตรกรนำ ผลผลิตมาจำ หน่าย

ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างโอกาส

ทางการตลาดและส่งเสริม

การท่องเที่ยวของจังหวัด
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จังหวัดศรีสะเกษมีสภาพดินเหมาะสำาหรับการปลูกไม้ผลและพืชสวน ได้แก่ 

เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วง ฯลฯ และไม้ยืนต้น ทำาให้มีความหลากหลายของไม้ผล ไม้ยืนต้น สร้างรายได้ให้จังหวัด 

ปลีะไมต่่ำากวา่ ๒๐๐ – ๓๐๐ ลา้นบาท ดงันัน้ จงึมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งจดังานเพือ่รณรงคส่์งเสรมิทางดา้นการท่องเท่ียวควบคู่

ไปกับงานส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่เป็นพืชประจำาท้องถิ่นที่สำาคัญ ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

จึงได้จัดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ศรีสะเกษ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ
สู่มาตรฐานสากล

ด้านการผลิต เป็นการพัฒนา

คุณภาพผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ                  

สู่มาตรฐานสากล โดยการรวมกลุ่มผู้ผลิต

ทุเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขันทางการตลาดและเป็น

แหล่งสะสมทุนของเกษตรกร ด้าน

การตลาด เป็นกิจกรรมท่ีทำาให้ทุเรียน

ศรีสะเกษมีช่ือเสียงมาก คือ “เทศกาล

เงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ” 

ซ่ึงกำาหนดจัดงานในช่วงท่ีผลผลิตทุเรียน

ออกสู่ตลาด โดยให้เกษตรกรนำาผลผลิต

มาจำาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพ่ือ

สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริม

การท่องเท่ียวของจังหวัด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรผู้ผลิตเงาะ ทุเรียน และ

เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลสามารถสร้าง

มลูคา่ของผลผลติ โดยจำาหนา่ยผลผลิต

ทางการเกษตรในราคาที่เกษตรกร

และผู้บริโภคพอใจ โดยมีมูลค่าสินค้า

เพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนส่งเสริมนักท่องเท่ียว

เข้ามาเที่ยวภายในจังหวัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มท่องเที่ยว

เชิงเกษตร โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว

เข้ ามา ร่ วมกิ จกรรมไม่น้ อยกว่ า 

๔๕,๐๐๐ คน เป็นการสร้างสรรค์

คุณค่า เพื่ อ ให้ เกิด มูลค่ า เ พ่ิม ซึ่ ง

สถานการณ์การผลิตเอื้ อต่อการ

บริหารจัดการ ทั้งในเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณสินค้าที่จำากัด จึงเป็นโอกาส

อันดีที ่จะพัฒนาให้เป็นสินค้าเกรด

พรีเมี่ยมได้โดยง่าย และมีโอกาสใน

การแข่งขันทางการตลาดสูง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายท่องเที่ยว

โดยใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฐาน

มีการรวมตัวชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน 

เช่น กลุ่มเรือท่องเที่ยว กลุ่มเลี้ยงปลากระชัง 

กลุ่มสตรีแม่บ้านหัวทาง และเชิญเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานต่างๆ ให้คำ แนะนำ 

และร่วมสำ รวจเส้นทางท่องเที่ยว 

สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน

ถึงร้อยละ ๗๐ 
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บริเวณสองข้างทางของคลองละงูมีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงได้เกิด

กิจกรรมกลุ่มเรือท่องเที่ยว คลองละงูสู่ทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ประกอบกับนโยบายการ

สง่เสรมิการท่องเท่ียวโดยชมุชนเชงิอนรุกัษข์องหนว่ยงานตา่งๆ ทำาใหแ้กนนำาหมูบ้่าน รวมท้ังผู้นำากลุ่มตา่งๆ รว่มกนัระดมความ

คิดเห็นในการดำาเนินการชุมชนท่องเที่ยวให้ประสบความสำาเร็จ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สตูล โครงการกลุ่มเรือท่องเที่ยว 
คลองละงูสู่ทะเล

การประชุมแกนนำา/ผู้นำากลุ่มใน

หมู่บ้าน รวมท้ังเชิญชวนสมาชิกใน

หมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมพูดคุย 

คน้หาจดุเด่น จุดด้อยของหมู่บา้น หลงั

จากนัน้มีการจดักลุม่ตา่งๆ ซึง่เปน็การ

รวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ

เดียวกัน เช่น กลุ่มเรือท่องเที่ยว กลุ่ม

เลี ้ยงปลากระชัง กลุ ่มสตรีแม่บ้าน

หวัทาง มกีารประชมุร่วมกนัหลายคร้ัง 

และมกีารเชญิเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน

ตา่งๆ เขา้ใหค้ำาแนะนำาและรว่มสำารวจ

เสน้ทางทอ่งเทีย่ว เชน่ นายอำาเภอละงู 

พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน

ตำาบลละงู และหน่วยงานอ่ืนๆ โดยชุมชน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๗๐ ได้

รับผลประโยชนจากการขับเคล่ือน

กิจกรรมการท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ ์

และมีการขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรใน

หมู่บ้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มี

การบูรณาการกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือ

เตร ียมความพร ้อมในการรองร ับ

นักท่องเท่ียว และแนวโน้มท่ีจะอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ท่ีชุมชน

กำาลังผลักดันให้เกิดขึ้น รวมทั้งเกิด

การสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนใน

ชมุชนโดยใชว้ถิชีวีติดัง้เดิมเปน็พืน้ฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ไดเ้ขา้รว่มกับเครอืข่ายชมุชนท่องเท่ียว

จังหวัดสตูล เพ่ือร่วมขับเคล่ือนกิจกรรม

ในรูปแบบของเครือข่ายการท่องเท่ียว

โดยชุมชน จนเริ่มเป็นที่รู ้จักมากขึ้น 

จัดตั ้งคณะกรรมการบริหารชุมชน

ท่องเที่ยว “คลองละงูสู่ทะเล” โดยมี

คณะกรรมการ ๑๒ คน แบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบตามความสามารถ 

และความถนดัของแตล่ะคน ตลอดจน

ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ ๑,๐๐๐ ลำา 

ร่วมกับคนในหมู ่บ ้าน ซึ ่งเป็นการ

สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี

ให้กับคนในชุมชน และเป็นการสร้าง

เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ “คลองละงู

สู่ทะเล”



16๐

พัฒนาองค์ความรู้

ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความรุนแรง

จากโรคระบาด (EMS)  

ศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งมาตรฐาน 

นำ องค์ความรู้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต

เพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำ เสีย

จากการเลี้ยงกุ้งแบบเดิมที่ปล่อยน้ำ ออกจากบ่อ

ที่ไม่ได้บำ บัดอย่างถูกต้อง
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จากผลการประชุมคณะทำางานขับเคล่ือนการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร 

ประเภทผลผลิตกุ้งขาว พบว่าเกษตรกรขาดองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางการเลี้ยงกุ้งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงต้อง

จัดให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งศูนย์สาธิต/ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมระบบการจัดการบ่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ำาที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความรุนแรงจากโรคระบาด (EMS) ซึ่งสร้างความเสียหายให้เกษตรกร ดังนั้น การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้ง

ทะเลให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ผลผลิตกุ้งได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันด้านการตลาด 

เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สมุทรสาคร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล
จังหวัดสมุทรสาครให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้

ระบบมาตรฐานการเล้ียงสัตว์น้ำาท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้คำาแนะนำาเตรียม

ความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน

ฟาร์ม ศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้ง 

มาตรฐาน การสรรหาวิทยากรท่ีมี

ประสบการณ์จริงจากการเล้ียงกุ้งท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาถ่ายทอดเทคนิค 

วิธีการ เทคโนโลยีการเล้ียงกุ้งท่ีได้รับ

การยอมรับจากเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง เพ่ือ

นำาองค์ความรู้จากการอบรมมาพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการผลิตในการแก้ไข

ปัญหาภาวะน้ำาเสียท่ีเกิดจากการเล้ียง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การผลิตกุ้ งทะเลเข้ าสู่ ระบบ

มาตรฐานและเปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 

ตลอดจนมีจุดเรียนรู้ระบบการบริหาร

จัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ

การ เผยแพร่ประชา สัมพันธ์

มาตรฐานการผลิตท่ีได้มาตรฐาน

ไปสู่ผู้บริโภค เผยแพร่การเรียนรู้

ระบบการบริหารจัดการฟาร์มเล้ียง

กุ้งทะเลท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้

แก่เกษตรกร และการเฝ้าระวังการ

ป้องกันโรคระบาดกุ้ง พร้อมทั้งศึกษา

เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัยเพื่อ

นำามาปรับใช้ให้ทันเหตุการณ์ต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

กุ้งแบบเดิมท่ีปล่อยน้ำาออกจากบ่อท่ีไม่

ได้มีการบำาบัดอย่างถูกต้อง โดยมีการ

จัดทำาพ้ืนท่ีบ่อพักน้ำาท่ีเพียงพอสำาหรับ

การถา่ยน้ำาและกำาหนดระยะเวลาการ

บำาบัดนานเพียงพอ จนน้ำามีคุณภาพดีข้ึน

ตามมาตรฐานและสามารถนำามาใช้

ได้ใหม่หรือปล่อยออกไปโดยไม่ทำาลาย

ส่ิงแวดล้อม
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วางแผนและคิดรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) เพื่อบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ในที่เดียว เป็นสถานที่ดูงาน OTOP 

เป็นที่รวบรวมและกระจายสินค้า

และเป็นศูนย์ดำ เนินงาน

ในฐานะฝ่ายการตลาด (Marketing Arm) 

แทนผู้ผลิตในชุมชน
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“โอทอป คอมเพลกซ์สระบุรี” หรือ “โอทอป พุแค” คือ ปรากฏการณ์ของ
ความพยายามในการจัดตั้งศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดการพัฒนา “หนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP ที่
คาดว่ามีศกัยภาพสงูทีจ่ะประสบความสำาเรจ็และสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื โอทอป คอมเพลกซส์ระบรุี ดำาเนินการโดยกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรพุแค ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกกลุ่มและส่วนราชการต่างๆ เริ่มจากได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินประมาณ 
๓ - ๕ ไร่ จากครอบครัวอุทัยแสงสกุล และจังหวัดสระบุรีสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท นำาไปก่อสร้าง

อาคารการผลิตรวม อาคารจำาหน่าย บ้านพักชั้นเดียว ๒ ห้อง ห้องน้ำาขนาดมาตรฐาน และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
ศูนย์ รวมทั้งระดมทุนด้วยการขายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และบริหารจัดการศูนย์ นอกจากนี ้
ยังได้ร่วมกันวางแผนและคิดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้การดำาเนินการและบริหารจัดการเกิดความยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต จนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สระบุรี โครงการพัฒนาศูนย์จำ หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดการพัฒนา
หนึ่งตำ บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “ศูนย์โอทอป คอมเพลกซ์สระบุรี”

การวางแผนดำาเนินกิจกรรมและ

การบริหารจัดการศูนย์โอทอป คอมเพลกซ์ 

สระบุรี ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ในที่เดียว และใช้เป็นสถานท่ีดูงาน 

OTOP ของจังหวัด สร้างโรงเรือน

ตามมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วม

ระหว่างกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ของ

จังหวัดทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นท่ีรวบรวม

และกระจายสนิคา้เพือ่ลดขัน้ตอนและ

ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของแต่ละ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กลุ่มเครือข่าย OTOP ในพื้นที่

จงัหวัดสระบรุแีละตา่งจังหวดั มคีวาม

เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ

และรายได้  โดยสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับ

ประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ

เชื่อมโยงช่องทางการตลาด และ

แหล่งกระจายสินค้าต่างๆ ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง

การให้ความรู้และสนับสนุนการนำา

องค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิด

การพัฒนาและต่อยอดท่ียั่งยืนต่อไป

ในอนาคต

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

กลุ่ม ตลอดจนใช้เป็นศูนย์ดำาเนินงาน

ในฐานะฝ่ายการตลาด (Marketing 

Arm) แทนผู้ผลิตในชุมชน
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คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นต้นแบบ

ในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง

ให้เกษตรกรในระยะยาว บูรณาการ

ทุกภาคส่วนจัดทำ แผนปฏิบัติงานลงพื้นที่

ร่วมกับผู้นำ กลุ่ม กำ หนดพื้นที่เป้าหมาย 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกษตรกร

มีทางเลือกในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

และพัฒนาคุณภาพข้าว รวมถึงการใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลำ แม่ลา
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ปี ๒๕๕๘ เกษตรกรหมู่ที่ ๑๒ ตำาบลทับยา อำาเภออินทร์บุรี จำานวน ๑๔ ราย  ได้

รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวตกต่ำา 

ด้วยการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวหันมาผลิตข้าวคุณภาพตามตลาดต้องการ (ขาวดอกมะลิ ๑๐๕) มีการปรับปรุงดิน ใช้น้ำาน้อย และลด

การใชส้ารเคม ีมกีารบรหิารจดัการตัง้แตก่ารปลูกจนถงึการจำาหนา่ย จงัหวดัจงึไดเ้ลอืกพ้ืนท่ีดงักลา่วเปน็ตน้แบบในการแก้ปญัหาและ

สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรในระยะยาว โดยแตง่ตัง้คณะทำางานขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานโครงการพฒันาลุม่แมล่าแบบประชารฐั 

จังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๙ ขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการรวมตัวเกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ตามหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ระเบิดจากข้างใน”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สิงห์บุรี โครงการพัฒนาลุ่มแม่ลาแบบประชารัฐ 
(แม่ลา Model)

คณะทำางานขับเคล่ือนฯ ได้บูรณาการ 

ทุกภาคส่วน โดยจัดทำาแผนปฏิบัติงาน 

(มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๙) ลงพ้ืนท่ีร่วมกับ 

ผู้นำากลุ่ม กำาหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย จัดประชุม

ช้ีแจงเกษตรกร รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 

หน่วยงานจัดหาปัจจัยการผลิต มอบปัจจัย

การผลิต และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกใน

การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และ

พัฒนาคุณภาพข้าว รวมไปถึงการใช้ชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและลำาแม่ลา แต่มี

ปัญหา/อุปสรรค คือ ไม่สามารถปลูกข้าว

ได้ทันฤดูกาล (พฤษภาคม - กรกฎาคม) 

เพราะฝนแล้ง โดยปลูกได้ช่วงปลายฤดูกาล 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต

จาก ๔,๘๖๗ บาท/ไร่ เป็น ๔,๒๐๐ บาท/

ไร่ โดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๗๐๐ 

กิโลกรัม/ไร่ เป็น ๗๗๐ กิโลกรัม/ไร่ รวมท้ัง

ผลผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ

เตรียมความพร้อมสู่เกษตรอินทรีย์ กลุ่มมี

ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการกลุ่ม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีรายได้

ต่อเน่ืองด้วยการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน 

เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 

โดยมีสภาพแวดล้อมดีข้ึน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การบริหารจัดการผลผลิตข้าวขาว

ดอกมะลิ ๑๐๕ โดยให้เกษตรกรเก็บไว้

บริโภคเอง และจำาหน่ายข้าวเปลือกให้

กับโรงสีที่ทำา MOU รวมถึงกลุ่มซื้อจาก

สมาชิกเพื่อแปรรูปและจำาหน่ายโดยตรง 

นอกจากน้ี ได้จัดทำาโครงการขอกู้เงิน

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ดอกเบีย้ต่ำา  ๐.๐๑ เปอรเ์ซน็ต ์

เพ่ือรับซ้ือผลผลิตและปัจจัยการผลิต รวมท้ัง 

ส่งเสริมการดำารงชีวิตด้วยหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบ

อาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงปลาช่อน การ

เล้ียงปลาตามแนวลำาแม่ลา และสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชนโดยทำาบ่อตกปลา

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

(สิงหาคม) เม่ือฝนตกในเดือนกันยายน - 

ต ุลาคม ในพื ้นที่ลุ่มจ ึงประสบปัญหา

น้ำาท่วม มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำานวน 

๑๒ ราย พ้ืนท่ี ๑๕๐ ไร่
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วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่

โดยนำ ทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดทำ ข้อตกลงการซื้อขาย

และประกันราคาสมุนไพรระหว่างกลุ่ม

กับโรงพยาบาลอู่ทอง กำ หนดปริมาณ

การซื้อขายสมุนไพรขั้นต่ำ แต่ละชนิด เป็นเวลา ๑ ปี 

ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งการผลิตและแปรรูป ทำ ให้สมาชิก ๘๕ ราย 

มีรายได้จากการจ้างงานในช่วงฤดูแล้ง 

เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ

หรือปรับโครงสร้างการผลิต
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ตำาบลบ้านดอนประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะ

ที่เคยทำานาได้ ๒ ครั้ง/ปี ทำาให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว กลุ่มชมรมปลูกสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรบ้านดอน

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีและทีมประเทศไทยระดับตำาบลวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยนำาทรัพยากรที่มีในพื้นที่มาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สุพรรณบุรี โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรบ้านดอน

การจัดทำาข้อตกลงการซือ้ขายโดย
การประกนัราคาสมุนไพรระหวา่งกลุม่
ชมรมผู้ปลูกพืชและแปรรูปผลิตภัณฑ์
พืชสมุนไพรตำาบลบ้านดอนกับโรงพยาบาล
อู่ทอง มีการกำาหนดการซื้อขายขั้นต่ำา

ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด เป็นระยะ
เวลา ๑ ปี ซึ่งพืชสมุนไพรที่ส่งเสริม
ให้ปลูกในโครงการฯ มี ๑๕ ชนิด เช่น 

เหง้าขมิ้นชัน ดีปลี ว่านน้ำา หญ้าปักกิ่ง 
หญ้าหนวดแมว มะขามป้อม มะแว้งเครือ 
สมอไทย และมะระขี้นก เป็นต้น ทั้งนี้ 
ได้จัดทำาแปลงเพาะปลูกเป็น ๒ รูปแบบ 
คือ แปลงรวม ในพ้ืนที่ ๓๕ ไร่ ที่
สมาชกิกลุม่ทุกคนตอ้งดำาเนินการและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และแปลง
สมาชกิทีส่มาชิกทุกคนจะต้องปลกูพชื
สมุนไพรบริเวณบ้านอย่างน้อย ๑ - ๕ ชนิด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สมาชิก ๘๕ ราย มีรายได้จากการ
จา้งงาน เปน็เงนิ ๗๖๕,๐๐๐ บาท และ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการดำารงชีพ 
ในช่วงฤดูแล ้ง ไม ่น ้อยกว่าคนละ 
๕,๕๐๐ บาท (ในการเก็บผลผลิตปีแรก) 
หรือไม่น้อยกว่าปีละ ๔๖๗,๕๐๐ บาท 
รวมถึงสร้างโอกาสให้เกษตรกรปรับ
เปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้างการ
ผลิต โดยสามารถวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และมีแหล่งเรียนรู้การปลูกพืช
สมุนไพรให้บริการแก่เกษตรกรทั้งใน
และนอกพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาแผนการปลูกพืชสมุนไพร
ให้สอดคล้องกับจำานวนสมาชิกและ
ความต้องการสมุนไพรท่ีทำาข้อตกลง
ไว้กับทางโรงพยาบาลอู่ทอง รวมทั้ง
พฒันาความรูใ้นดา้นการผลติสมนุไพร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปสมุนไพรแก่สมาชิก ตลอดจน
พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป 
การพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
โดยใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพ
และป้องกันปริมาณการสูญเสียและ
เสื่อมคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์
ผลการดำาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูก
สมุนไพรตำาบลบ้านดอน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสมุนไพรทั้งในส่วนการผลิต
และการแปรรูปผลผลิต 
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นำ นโยบายการบริหาร

จัดการน้ำ แบบยั่งยืน “หินโงมโมเดล” 

มาแก้ปัญหาด้วยการผันน้ำ จากแม่น้ำ โขง

ไปเก็บไว้บุ่งกอก เพื่อส่งต่อไปยังลำ น้ำ สวย 

โดยเชื่อมจากโครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า

ตำ บลหินโงม จนเกิดโครงข่ายการใช้น้ำ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการน้ำ  เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ 

๒ อำ เภอ ๕ ตำ บล ๑๙ หมู่บ้าน 

เกษตรกร ๑,๘๐๖ ครัวเรือน 

รวมพื้นที่การเกษตร ๒๒,๔๕๒ ไร่
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ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับลำาน้ำาโขงไม่สามารถปลูกพืชหรือ

ทำานาปรังในฤดูแล้งได้ ทำาให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจึงมีนโยบายนำาน้ำาจาก ๘ ลุ่มน้ำา

โดยใชร้ะบบชลประทานส่งน้ำาเขา้ไปยงัไรน่าเกษตรกรทกุพืน้ทีท่ัว่ทัง้จงัหวดั เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ใหเ้กษตรกรในพืน้ท่ีตอนใน

ได้ใช้น้ำาทำาการเกษตรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

หนองคาย การบริหารจัดการน้ำ แบบยั่งยืน 
“หินโงมโมเดล”

การนำานโยบายการบริหารจัดการน้ำา

แบบยั่งยืน “หินโงมโมเดล” มาแก้ไข

ปัญหาด้วยการผันน้ ำาจากแม่น้ ำาโขง

ไปเก็บไว้บุ ่งกอก เพื ่อส่งต่อไปยัง

ลำาน้ำาสวย โดยเช่ือมจากโครงการสูบน้ำา 

ด้วยไฟฟ้าตำาบลหินโงม ซึ ่งทำาการ

ขดุลอกคลองสง่น้ำา ความยาว ๒,๓๐๐ 

เมตร เช่ือมต่อคลองดินสู่บุ่งกอก ซึ่ง

เป็นแหล่งน้ำาธรรมชาติมีพื้นที่ ๒๕๐ 

ไร่ บรรจุน้ำาได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร ความยาว ๓,๐๐๐ 

เมตร แล้วส่งต่อไปยังลำาน้ำาสวยและ

กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การบริหารจัดการน้ำา “หินโงม

โมเดล” เป็นโครงข่ายการใช้น้ำาใน

พื้นที่ตำาบลหินโงมและตำาบลใกล้เคียง 

มีการสร้างเครือข่ายการใช้น้ำาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการน้ำาเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 

๒ อำาเภอ ๕ ตำาบล ๑๙ หมู่บ้าน 

เกษตรกร ๑,๘๐๖ ครัวเรือน พื้นที่

การเกษตร ๒๒,๔๕๒ ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิม่พืน้ท่ีชลประทานโดยการ

สร้างสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า พร้อม

ระบบส่งน้ำาไปยังพื้นท่ีเกษตรกรและ

ปรับปรุงสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า รวมถึง 

การเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำา โดย

การขุดลอกคลอง หนองน้ำาธรรมชาติ

ที ่ต ื ้นเขิน ขุดลอกแก้มลิง ขุดลอก

อ่างเก็บน้ำา กอ่สรา้งฝาย/ประตนู้ำา และ

จัดทำาระบบคลองส่งน้ำาดาดคอนกรีต 

เพื่อผันน้ำาโขงเข้าสู่พื ้นที่การเกษตร

ช้ันใน (บุ่งกอก) เข้าพ้ืนท่ีไร่นาเกษตรกร

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป



17๐

เพิ่มมูลค่าโคเนื้อและเพิ่มจำ นวน

โคเนื้อสายพันธุ์ดี โดยมอบหมาย

สำ นักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก

ในการผลิตโคเนื้อวากิว โคสายเลือดญี่ปุ่น

ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว 

ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวโครงสร้างแม่โคพื้นเมือง 

สามารถนำ ลูกโคที่เกิดซึ่งมีสายเลือด

โควากิว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไปขุน

ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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จำานวนโคในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ มีปริมาณลดลง 

ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำากิจกรรมจากแรงงานโค – กระบือ มาใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและการ

ประกอบอาชีพปลูกยางพาราทำาให้มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ลดลง ขณะท่ีเกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงประกอบอาชีพเลี้ยงโค เป็น

อาชีพหลักและอาชีพเสริม ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ จึงต้องมีการเพิ่มมูลค่าโคซึ่งมีปริมาณน้อยให้

มีราคาสูง และเพิ่มจำานวนโคเนื้อพันธุ์ดี ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโคมากขึ้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

หนองคาย โครงการส่งเสริม
การผลิตโคเนื้อวากิว

จงัหวัดหนองคายได้มอบหมายให้

สำานักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก

ในการผลิตโคเน้ือวากิว และมีหน่วยงาน 

ที ่เก ี ่ยวข้องสนับสนุน โดยโคพันธุ ์

วากิว เป็นโคสายเลือดญี่ปุ่นที่ผ่าน

การพัฒนาสายพันธุ์แล้ว โคขุนวากิว

ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวโครงสร้างแม่โค

พื้นเมือง สามารถนำาลูกโคท่ีเกิดซึ่งมี

สายเลือดโควากิว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไป

ขนุได ้ส่วนจะใชร้ะยะเวลาและอาหาร

ประเภทใดนัน้ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ

ของตลาด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพ่ิมมูลค่าให้กับโคเนื้อของ

เกษตรกรทำาให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และ

เป็นการเพิ่มจำานวนโคเนื้อสายพันธุ์ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิ่มผลผลิตจากรุ่นสู่รุ่น โดย

เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ

วากิวเพิ่มมากขึ้น ประมาณ ๘๐,๐๐๐ 

– ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการเลี้ยง ๑ รุ่น 

ซึง่มเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการ จำานวน 

๓๙๕ ราย มีแม่โคที่เข้าร่วมโครงการ 

จำานวน ๑,๐๐๐ ตัว

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ตั้งเป้าหมาย “ข้าวของชาวนาอำ นาจเจริญ 

ต้องมีเจ้าของ อยากซื้อต้องสั่งจอง” 

โดยชาวนาเป็นผู้กำ หนดราคาผลผลิต

และพัฒนามาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วม

 ๓ กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าบ่าว” (ชาวนาที่ปลูกข้าว

แบบอินทรีย์) “เจ้าสาว” (คนเมืองที่อยากกินข้าว

ปลอดภัย) “แม่สื่อ” (ผู้มีจิตอาสาที่นำ พาเจ้าบ่าว

มารู้จักกับเจ้าสาว และตกลงใจผูกปิ่นโตข้าวกัน) 

โดยถ่ายโอนระบบงานและภารกิจ

ของทีมแม่สื่อให้กับเจ้าบ่าว (ชาวนา ชุมชน 

และจังหวัด) และหาตลาดกลุ่มผู้บริโภค

จากองค์กรขนาดใหญ่



173

ผลผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำานาจเจริญมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี
ความแตกตา่งดา้นความหอม นุม่ อรอ่ย เนือ่งจากไดร้บัความเขม้แสงพอด ีเพราะท่ีตัง้ทางภมูศิาสตรเ์ส้นรุง้เส้นแวงท่ีเหมาะสม 
ที่เรียกว่าตะวันอ้อมข้าว จังหวัดอำานาจเจริญมีเป้าหมาย “ข้าวของชาวนาอำานาจเจริญต้องมีเจ้าของ อยากซื้อต้องสั่งจอง” 
ชาวนาจะเป็นผู้กำาหนดราคาผลผลิตของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการตลาดทางตรง และพัฒนา
มาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าบ่าว” คือ ชาวนา ที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ “เจ้าสาว” 
คือ คนเมืองที่อยากกินข้าวปลอดภัย และอยากสนับสนุนชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “แม่สื่อ” คือ ผู้มีจิตอาสาที่นำาพา
เจ้าบ่าวมารู้จักกับเจ้าสาว และตกลงใจผูกปิ่นโตข้าวกัน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อำ นาจเจริญ โครงการผูกปิ่นโตข้าว
อำ นาจเจริญ

การดำาเนินการ ดังน้ี ๑) ม่ันคง ข้ัน
การก่อต้ัง นำาแนวความคิดตามหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช “ระเบิดจากข้างใน” 
ด้วยความมีศักยภาพด้านชุมชนเข้มแข็ง 
พ้ืนท่ีสะอาด ผู้คนบริสุทธ์ิ ส่ือสาร
ใ ห้ภายนอกไ ด้ รับ รู้ ถึงความเ ป็น
อำานาจเจริญ ๒) ม่ังค่ัง ข้ันการพัฒนา 
กระบวนการผลิต สร้างช่องทางการ
ตลาด และประชาสัมพันธ์ ๓) ย่ังยืน 
ถ่ายโอนสู่ชุมชน ถ่ายโอนระบบงานและ
ภารกิจของทีมแม่ส่ือให้กับเจ้าบ่าวตาม
โครงการ ให้เป็นของชาวนา ชุมชน และ
จังหวัดอำานาจเจริญ ตลอดจนหาตลาด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชาวนามีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการตลาด
ทางตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง รวมทั้ง
ชาวนาได้พัฒนาจากการขายข้าวเปลือก 
มาสู ่การแปรรูป การกำาหนดราคา 
และการจำาหน่ายข้าวสาร นอกจากน้ี

ระบบนาอินทรีย์จะทำาให้น้ำ า ดิน 
อากาศ อุดมสมบูรณ์ ทำาให้สามารถ
ปลูกพืชผักอื่นๆ ตลอดจนใช้ชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

การออกมาตรฐานผูกปิ่นโตข้าว
อำานาจเจริญ รวมทั้งสร้างทีมงานจิต
อาสา “อำานาจเจริญรุ่นใหม่ หัวใจ
อินทรีย์” และสร้างพันธมิตรเจ้าสาว
องค์กร โดยมีป้ายรับรองว่า “ผูกป่ินโตข้าว
อำานาจเจริญ”

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

กลุ่มผู้บริโภคจากองค์กรขนาดใหญ่ เช่น 
โรงแรม Sizzler ร้านแม่ศรีเรือน เป็นต้น 
ซ่ึงได้ปริมาณเดือนละ ๓๐ ตัน มูลค่า
เดือนละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
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บริหารจัดการเกษตรกรต้นแบบ 

(Smart Farmer) ตั้งแต่กระบวนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการให้บริการ 

และกระบวนการบูรณาการทำ งาน 

จัดการเรียนรู้ให้หน่วยงานร่วมกับเกษตรกร

ต้นแบบสร้างหลักสูตร กำ หนดฐานการเรียนรู้ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของศูนย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรมสง่เสรมิการเกษตรมนีโยบายใหจ้ดัตัง้ศนูยเ์รยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลิตสินค้าเกษตรอำาเภอละ ๑ ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ

ที่ประสบความสำาเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ

เกดิจติสำานกึในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ มรีะบบการผลติทีพ่ึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื รวมทัง้ยงัเป็นจดุทีใ่หบ้รกิาร

ข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อำาเภอพิชัยจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร ขึ้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อุตรดิตถ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำ เภอพิชัย

การบริหารจัดการโดยเกษตรกร

ต้นแบบ (Smart Farmer) ร่วมกับ 

นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่

หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี มีองค์ประกอบ

หลักที ่ส ำาคัญ ๔ องค์ประกอบ คือ 

เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียน รู้ 

หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ โดย

มีกระบวนการดำาเนินงาน เริ่มตั้งแต่

กระบวนการถ ่ายทอดเทคโนโลย ี

กระบวนการให้บริการ และกระบวนการ 

บูรณาการทำางาน โดยจัดการเรียนรู้

ให้หนว่ยงานรว่มกบัเกษตรกรต้นแบบ

จดัทำาหลักสตูร กำาหนดฐานการเรยีนรู ้

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้า

มาเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการ

ถ่ายทอดท่ีกำาหนด โดยสามารถเข้าไป

ศึกษาและแลกเปล่ียนกับเกษตรกร

ต้นแบบท่ีศูนย์เรียนรู้ ในประเด็นวิชาชีพ

หรือปัญหาต่างๆ รวมท้ังการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและการแจ้งข่าวของนักส่งเสริม

การเกษตรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ศูนย์เรียนรู้เป็นจุดท่ีหน่วยงานต่างๆ 

สามารถส่งเสริมการผลิต ท้ังพืช สัตว์ 

ประมง ฯลฯ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรทุกชนิดในไร่นาสวนผสม 

และเป็นศูนย์การเรียนรู้การพ่ึงพาตนเอง

ครบวงจร

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ตลอดจนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ศูนย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
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แก้ปัญหาภัยแล้งเชิงป้องกัน 

โดยก่อสร้างฝายหินห่อชะลอน้ำ  

ที่ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ

ต้านทานแรงดันน้ำ  

ใช้หินห่อด้วยตาข่ายกระชังปลา

เย็บเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด ๑x๑ เมตร 

บรรจุหินเรียงให้เป็นชั้นหินช่วยลดการกัดเซาะ

และรับแรงดันน้ำ อย่างมั่นคงแข็งแรง
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พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ในช่วง

ฤดูฝนทำาให้ฝนตกชุก ก่อให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหลหลาก และในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยทุกปีเกิดปัญหา

ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๓ อำาเภอ และอำาเภอที่เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรง ได้แก่ อำาเภอบ่อพลอย อำาเภอหนองปรือ อำาเภอ

หว้ยกระเจา อำาเภอเลาขวญั และอำาเภอพนมทวนบางสว่น ทำาใหป้ระชาชนและพืน้ทีก่ารเกษตรได้รบัความเสยีหายเปน็วงกว้าง

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กาญจนบุรี โครงการที่กักเก็บน้ำ ชั่วคราว 
กิจกรรม ฝายหินห่อชะลอน้ำ 

การวางแผนโดยกำาหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

และดำาเนินการตามแผนด้วยความ

ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนในการก่อสร้างฝายหินห่อ 

ชะลอน้ำา ซึ่งได้ออกแบบฝายให้มี

ลักษณะพิเศษต้านทานแรงดันน้ำา 

โดยใช้หินห่อด้วยตาข่ายกระชังปลา

เย็บเป็นกล่องส่ีเหล่ียมขนาด ๑x๑ 

เมตร บรรจุหินเรียงให้เป็นชั้นหิน เพื่อ

ช่วยลดการกัดเซาะและรับแรงดันน้ำา

ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยก่อสร้าง

บริเวณอำาเภอศรีสวัสดิ์ ตำาบลเขาโจด 

หมู่ที่ ๔ บ้านไกรสร จำานวน ๕ ฝาย

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด

เชิงป้องกัน ทำาให้มีแหล่งน้ำาใช้เพื่อ

การเกษตร สามารถลดปัญหาการ

บุกรุกพื้นที่รัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลการดำาเนินโครงการ

ฝายหินห่อชะลอน้ำาไปทั้ง ๑๓ อำาเภอ 

ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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กำ หนดแผนปฏิบัติงาน

ยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่าปูพรม 

และจัดทำ ระเบียบป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง

เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ของนายทุน 

การปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ 

ครอบครอง ทำ ลายหรือกระทำ 

ให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า

อย่างจริงจังในทุกพื้นที่
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ปา่สงวนแหง่ชาตดิงระแนงในจงัหวดักาฬสนิธุม์ปีญัหาคาบเกีย่วในเรือ่งเงือ่นไข 
เพราะบางส่วนได้มกีารแบ่งพื้นที่ใหป้ระชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยมีกฎระเบยีบห้ามไม่ให้บุกรุกเพิม่เตมิ มีแตจ่ะปลูกป่าทดแทน 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำาป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างในเขตตำาบลบัวบาน อำาเภอ
ยางตลาด สรา้งความเสยีหายใหก้บัเสน้ทางจราจร สะพาน บ่อกุ้ง บ่อปลา ชาวบ้านได้รบัผลกระทบและเดอืดรอ้นเป็นอยา่งมาก 
โดยมหีนงัสอืรอ้งทุกข์ไปถงึ พลเอก ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเพือ่ใหม้กีารทวงคนืผนืปา่และดำาเนนิการฟืน้ฟโูดยเรว็

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กาฬสินธุ์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 
“ยุทธการบัวบาน ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง”

การประชุมคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

ทำาลายป่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มี

การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ กำาหนดแผน

ปฏิบัติงานยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่า 

ปูพรม เพ่ือบูรณาการระหว่างกรมป่าไม้ 

ทหารและฝ่ายปกครองทวงคืนผืนป่า

และจัดทำาระเบียบป่าสงวนแห่งชาติ

ดงระแนงเพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้

ของนายทุน การปราบปรามและ

จับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง 

ทำาลายหรือกระทำาด้วยประการใดๆ 

อนัเปน็การทำาใหเ้สือ่มเสยีแกส่ภาพป่า 

รวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สภาพความชุ่มชื้นของป่าสงวน

แห่งชาติเร่ิมฟื้นข้ึนจากการบังคับใช้

กฎหมายอย่างรุนแรง ทำาให้ชาวบ้าน

ไม่กล้าบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำาลายป่าใน

พื ้นที ่ป ่าสงวนแห่งชาติ ซ ึ ่งความ

อดุมสมบรูณข์องปา่ดงระแนงยงัทำาให้

ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้อาศัย

เก็บเห็ด หาของป่า มาจำาหน่าย สร้าง

รายได้ให้กับชาวบ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การยึดคืนผืนป่าให้ตกแก่แผ่นดิน

ทั้งหมด แต่จะให้โอกาสในการพิสูจน์

สอบสวนสทิธิ ์โดยในกรณกีารอนญุาต

ให้ประชาชนได้เข้าทำาประโยชน์ หาก

ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้สิทธิ์ไม่ตรง

กับท่ีแจ้งเอาไว้ จะทำาการยึดคืนทุกราย 

โดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมทั้งดำาเนิน

การฟื้นฟูป่าและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ยึดคืนพื้นที่ป่าดังกล่าว

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ โดย

ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการตัดไม้ทำาลายป่า

จังหวัดกาฬสินธุ์
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พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ให้มีความรู้ ความสามารถ

และทักษะการปั้นโอ่งซีเมนต์

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้ และมีภาชนะเก็บกักน้ำ ไว้ใช้

เมื่อประสบภัยแล้งยาวนาน
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การจัดทำาโครงการปั้นโอ่งเก็บน้ำาเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัด

กำาแพงเพชร โดยได้บูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้ราษฎรได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ฝีมือการปั้นโอ่งซีเมนต์และสามารถนำาทักษะดังกล่าวขยายผลเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีภาชนะเก็บกักน้ำาไว้ใช้ในคราวประสบภัยแล้งยาวนาน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กำ แพงเพชร โครงการปั้นโอ่งเก็บน้ำ  
๒,๐๐๐ ลิตร

ประชาสัมพันธ์ โครงการผ่าน

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นให ้

ผู ้ประสบภัยแล้งเข้ารับการอบรม

ป้ันโอ่งซีเมนต์ ๒,๐๐๐ ลิตร ณ ศูนย์พัฒนา

ฝีม ือแรงงานจังหวัดก ำาแพงเพชร 

๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการเป็นวิทยากร

ป้ันโอ่งซีเมนต์ และหลักสูตรการทำาแบบ

โอ่งซีเมนต์ ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

สามารถเป็นวทิยากรตน้แบบถา่ยทอด

ความรู้ให้ประชาชนในชุมชน และ

ขยายผลให้ครบทุกตำาบลของจังหวัด

กำาแพงเพชร

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การบรรเทาความเด ือดร ้อน

ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง ประชาชนได้มีภาชนะเก็บกักน้ำา

ไว้เพ่ืออุปโภค – บริโภค รวมถึงสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการ

จัดทำาโอ่งซีเมนต์ ตลอดจนเพิ ่มพูน

ความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ

ให้ประชาชนที ่ประสบภัยแล้งได้มี

อาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

กำ าแพงเพชร ร่ วมกับสำ านักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดกำาแพงเพชร ลงพ้ืนท่ี 

ให้คำาแนะนำา ปรึกษา ตลอดจนแก้ไข

ปัญหาอปุสรรคในการดำาเนนิงาน เพือ่

ให้การปั้นโอ่งอีก ๘๘๙ ลูก สัมฤทธิ์ผล

ตามโครงการ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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สำ รวจตรวจสอบและขึ้นทะเบียน

ผู้ครอบครองที่ดิน 

จัดกลุ่มปัญหาลักษณะเหมือนกัน

ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยจัดทำ แผนที่ แผนการใช้ที่ดิน แยกเป็นกลุ่ม

ตามความเหมาะสมของดิน 

นำ ข้อมูลในแผนที่ แผนการใช้ที่ดิน 

กับแผนที่ถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 

มาซ้อนทับแล้วตัดแยกรายแปลง และจัดทำ 

รายละเอียดลงในแบบสำ มะโนที่ดิน

เพื่อการเกษตร
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
สถานพีฒันาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำารบิา้นปา่คา โดยใชแ้นวทางพฒันาเกษตรท่ีสูงเป็นกรอบการทำางานเพือ่หาแนวทาง
แกไ้ขและปอ้งกันการบกุรกุทำาลายปา่ไมเ้ขตอทุยานแหง่ชาตคิลองวงัเจา้ จงัหวดักำาแพงเพชร และลดปัญหาการขดัแยง้ระหวา่ง
เจา้หนา้ทีก่บัเกษตรกร โดยใหร้าษฎรมสีว่นร่วมในการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตคิวบคูก่บัการส่งเสรมิอาชพีและการดำารงชวีติ 
โดยกำาหนดพื้นที่โครงการ จำานวน ๑,๓๔๐ ไร่ และพื้นที่ขยายผลโครงการ จำานวน ๑๔๙,๕๐๐ ไร่

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

กำ แพงเพชร โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำ ริบ้านป่าคา

กรมป่าไม้สำารวจตรวจสอบ และ
ข้ึนทะเบียนผู้ครอบครอง รวมท้ังสำารวจ
ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาต่างๆ ท่ีมีใน
พ้ืนท่ี การตรวจสอบได้ใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศท่ีถ่ายบริเวณพ้ืนท่ีป่าเป้าหมาย
และทำาการถ่ายทอดขอบเขตอ้างอิง
ลงในพ้ืนท่ีภูมิประเทศจริง นอกจากน้ี
กรมพัฒนาท่ีดินได้ทำาการสำารวจจำาแนก
ประเภทของดิน และสำารวจข้อมูล
สภาพพ้ืนท่ี ความลาดชันของพ้ืนท่ี 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินปัจจุบัน 
รวมถึงสัมภาษณ์เกษตรกรแต่ละราย
ท่ีครอบครองท่ีดินในพ้ืนท่ี ในเร่ืองการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปริมาณผลผลิตท่ีได้ 
ต้นทุนการผลิต กำาไรขาดทุน เพ่ือจัด
กลุ่มปัญหาท่ีมีลักษณะเหมือนกันให้อยู่

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เกษตรกรท่ีถือครองท่ีดินได้รับสมุด
บันทึกสำามะโนที่ดินและรายละเอียด
คำ าแนะนำาการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน 
นอกจากน้ี ส่วนราชการยังใช้ประโยชน์
ในการตรวจสอบว่าการใช้ที่ดินของ
เกษตรกรถูกต้องตามข้อตกลงหรือไม่

ประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้

มีการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของดิน และกำาหนดชนิดการทำาการ
เกษตรให้เหมาะสมต่อขนาดของ
ครอบครัวเพ่ือให้มีรายได้ตลอดท้ังปี 
รวมถึงการวางแผนพัฒนาด้านการ
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐาน
กำาหนด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

กลุ่มเดียวกัน พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูล
โดยจัดทำาแผนท่ี แผนการใช้ท่ีดิน แยก
เป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของดิน 
ตลอดจนนำาข้อมูลในแผนท่ี แผนการ
ใช้ท่ีดิน กับแผนท่ีถือครองท่ีดิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๑ มาซ้อนทับแล้วตัดแยกรายแปลง 
และจัดทำารายละเอียดต่างๆ ลงใน
แบบสำามะโนท่ีดินเพ่ือการเกษตร

มีการบุกรุกเพ่ิมเติมหรือไม่ และสามารถ
ใช้ข้อมูลความเหมาะสมของดินนำามา
ประกอบกับข้อมูลด้านการตลาดในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายการดำาเนิน
การในพืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้ทำากนิไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ลดปัญหาการขยายพื้นที่
ทำากินบุกรุกเข้าไปในเขตป่า
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จัดการขยะ ณ จุดกำ เนิด 

โดยคัดแยกขยะก่อนรวบรวมสู่ถังขยะ 

นำ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการขยะ

ให้ครัวเรือนต้นแบบ ๒๐๕ ครัวเรือน และนักเรียน 

๑๘๐ คน ทำ กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล 

นำ ขยะแลกไข่ไก่ สร้างตู้ทิ้งขยะอันตราย 

ช่วยลดปริมาณขยะลงร้อยละ ๑๗.๗๘ 

เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลต้นแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ระดับประเทศ จากกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำาบลปถัว ีอำาเภอมะขาม ทีผ่า่นมาเนน้เกบ็และ
ขนขยะจากชุมชนเพื่อไปกำาจัด ณ บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงมีแนวคิดที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชน ในโรงเรียน วัด และชุมชน ๑๒ แห่ง โดยจัดการขยะ ณ จุดกำาเนิด 
มีการคัดแยกขยะก่อนรวบรวมสู่ถังขยะ รวมถึงนำาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการขยะ ประกอบกับงานวิจัยเร่ือง การ
จดัการขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลปถัว ีไดเ้สนอแนวทางใหป้ลกูจติสำานกึในการรกัษาความสะอาดและการกำาจดัขยะ
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยดำาเนินการคัดแยกขยะ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

จันทบุรี โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

การดำาเนินกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 
การอบรมให ้ความรู ้ แก่น ั ก เร ี ยน
ประชาชน ข้าราชการ พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การคัดแยกรวมถึง
การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะท่ัวไปตามสถานท่ีต่างๆ 
สำาหรับกิจกรรมต่อเน่ือง มีการประกวด
หมู่บ้านจัดการขยะต้นแบบ การจัดทำา
แผนงานและโครงการต่อเน่ือง การจัดต้ัง
ศนูยบ์รหิารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบ
วงจร โดยมีครัวเรือนต้นแบบ ๒๐๕ ครัวเรือน 
และนักเรียน ๑๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
แยกขยะอินทรีย์ที ่ต้นทาง การจัดทำา
ผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล (นำารายได้จาก
การจำาหน่ายขยะ ๒๒,๔๖๔ บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงในตำาบลปัถวี) การนำาขยะแลก

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชมุชนมกีารคดัแยกและจดัการขยะ
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ช่วยลด
ปรมิาณขยะ และเกดิหมูบ่า้นตน้แบบใน
การขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทำาให้ชุมชน
ต้นแบบมีความสะอาด ลดปัญหาการ
ทำาลายทรัพยากรดินเนื่องจากไม่มีการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จัดการขยะ
ครบวงจรเทศบาลตำาบลปัถวี การบรรจุ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี สำาหรับ
หมู่บ้านเป้าหมายแห่งใหม่ โดยมีพี่เลี้ยง
คอืหมู่บา้นตน้แบบ และการจดัประกวด
หมูบ่า้นดา้นการจดัการขยะ โดยจดัมอบ
รางวัลในวันสรุปผลงานประจำาปีของ
เทศบาลตำาบลปัถวี (วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
ของทุกปี) ตลอดจนการแสวงหาเครือข่าย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ไข่ไก่ (ขยะ ๓ ช้ิน แลกไข่ไก่ ๑ ฟอง มีขยะ
มาแลก ๙,๐๐๐ ช้ิน ใช้ไข่ไก่ ๓,๐๐๐ ฟอง) 
การสร้างตู้ท้ิงขยะอันตราย การนำาขยะ
อินทรีย์หมักเป็นปุ๋ยและทำาน้ำาหมักชีวภาพ
เพ่ือใช้ในครัวเรือน และจำาหน่ายเป็นรายได้ 
ซ่ึงการดำาเนินงานท่ีผ่านมาช่วยลดปริมาณ
ขยะลงร้อยละ ๑๗.๗๘ เม่ือเทียบกับปี 
๒๕๕๘ โดยได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับ
ประเทศ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เผาขยะ ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่
แหล่งน้ำา และลดภาวะโลกร้อน
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แบ่งมอบภารกิจ กำ หนดแผนงาน

และระยะเวลา

กำ จัดผักตบชวาอย่างเป็นระบบ 

โดยขอความร่วมมือประชาชน

กำ จัดผักตบชวาบริเวณหน้าบ้านตนเอง 

และนำ ไปทำ ปุ๋ยหมักแจกจ่ายเกษตรกร

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
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ปรมิาณผกัตบชวาทีข่ึน้หนาแนน่บรเิวณแมน่้ำา ลำาคลอง สง่ผลใหป้ญัหาอทุกภัย 

ทวีความรุนแรง และการสัญจรทางน้ำาเป็นไปด้วยความยากลำาบาก ทั้งยังทำาลายทัศนียภาพของแหล่งน้ำา และส่งผลถึงปัญหา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ การเพาะปลูกซึ่งต้องอาศัยน้ำาทำาให้ผลผลิตและรายได้ลดลง จังหวัดจึงได้ดำาเนินการตาม

นโยบายรฐับาลและกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้๑) โครงการ คลองสวย น้ำาใส คนไทยมคีวามสขุ โดยความรว่มมอืจากภาครัฐและ

เอกชน ๒) ร่วมกับหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาจัดผักตบชวา โดยเฉพาะบรเิวณ

หน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เป็นการเร่งด่วน 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชัยนาท การแก้ไขปัญหาผักตบชวา (โครงการ “คลองสวย น้ำ ใส คนชัยนาท 
มีความสุข” และโครงการ “กำ จัดผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา”)

การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ใช้ เครื่อง จักรกำา จัดผักตบชวาใน

แม่น้ำา ลำาคลอง และบริเวณหน้า

เข่ือนเจ้าพระยา โดยแบ่งมอบภารกิจ 

กำาหนดแผนงานและระยะเวลาในการ

กำาจดัผักตบชวาอยา่งเปน็ระบบ พร้อม

กับขอความร่วมมือประชาชนท่ีมีบ้านเรือน

ตดิกบัแมน่้ำา ลำาคลอง กำาจดัผกัตบชวา

บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และนำา

ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยการทำา

ปุ๋ยหมักและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การไหลของน้ ำา การระบายน้ ำา

ดีขึ ้น สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ตลอดจนช่วยให้การสัญจรทางน้ำา

เป็นไปด้วยความสะดวก และเพิ ่ม

ทัศนียภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางน้ำาที่สวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับ

การบรรจุปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำา

เจ้าพระยาไว้ในยุทธศาสตร์และแผน

พัฒนาของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจัดทำาโครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณดำาเนินการ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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คิดค้นเครื่องซักผ้าพลังงานปั่นจักรยาน

สำ หรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

โดยการปั่นจักรยานเพื่อปั่นซักผ้า

และปั่นผ้าหมาดๆ พร้อมการทดรอบ

เพื่อให้ปั่นน้อยแล้วได้ความเร็วรอบมาก

ช่วยลดแรงในการปั่นจักรยาน 

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

และนำ วัสดุที่ชำ รุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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จังหวัดชุมพรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งหลักสูตรกำาหนดให้ผู้เรียนจัดทำาโครงงานเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

ได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์จากการจัดทำาโครงงาน ซึ่งความคิดของนักศึกษาเห็นว่าไฟฟ้าที่บ้าน

ดับบ่อย ทำาให้มารดาต้องเหนื่อยซักผ้าด้วยมือเอง จึงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีได้เรียนมาในการนำาวัสดุชำารุดมาผลิตเป็น

เครื่องซักผ้าที่ใช้แรงจากจักรยานขับเคลื่อนในการซักผ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชุมพร โครงงานปั่นเพื่อแม่

ผู้จัดทำาช่วยกันคิดค้นเคร่ืองมือ

ที่ช่วยในการซักผ้าแบบประหยัด

พลังงานไฟฟ้า คือ เครื่องซักผ้า

พลังงานปั่นจักรยาน โดยปั่นจักรยาน

เพือ่ป่ันซกัผา้และปัน่ผา้หมาดๆ พร้อม

ทำาการทดรอบเพื่อให้ป่ันน้อยแล้วได้

ความเร็วรอบมาก ซึ่งช่วยลดแรงใน

การปั ่นจักรยานและสามารถใช้ใน

พื้นที่ๆ ไม่มีไฟฟ้าได้

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ

ได้เรียนรู้การนำาวัสดุที่ชำารุดมาใช้

ประโยชน์ รวมท้ังเป็นการออกกำาลังกาย

และช่วยงานบ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาโครงการเพื ่อช่วยให้

ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

และมีความคิดสร้างสรรค์จากการจัดทำา

โครงการ โดยมีการนำาเสนอและ

ประกวดโครงการในระดับอำาเภอ 

พร ้อมท ั ้ งสน ับสน ุนงบประมาณ

ในการเข้าประกวดระดับพื้นที่และ

ระดบัประเทศตอ่ไป ตลอดจนสง่เสรมิ 

สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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นำ ของเสียทั้งมูลสัตว์และเศษอาหาร

มาใช้ประโยชน์ในการผลิตแก๊ส

จัดอบรมให้ความรู้

ในการใช้บ่อแก๊สชีวภาพ โดยเทคโนโลยีบ่อหมัก

แบบถุงหมักพีวีซี ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร 

๘๓ บ่อ ซึ่งแต่ละบ่อสามารถใช้แก๊สได้

ประมาณ ๓ – ๔ ชั่วโมง ทำ ให้มีการใช้แก๊สลดลง

เฉลี่ย ๖ กิโลกรัม/เดือน หรือคิดเป็นครึ่งหนึ่ง

ของถัง LPG ขนาด ๑๕ กิโลกรัม



193

ประชาชนจังหวัดชุมพรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนหนึ่ง คือ

ปศุสัตว์ที่ทำาให้เกิดมูลสัตว์จำานวนมาก แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงส่งกลิ่นเหม็นไปรอบชุมชนใกล้เคียง และทำาให้เกิด

โรคระบาด นอกจากนี้ ครัวเรือนยังมีเศษอาหารเหลือทิ้งที่ไม่สามารถกำาจัดได้หมด ดังนั้น หากมีการนำามูลสัตว์และเศษอาหาร

เหลอืทิง้มาผลติแกส๊จะสามารถลดปญัหาสภาพแวดลอ้ม มผีลพลอยไดเ้ป็นปุย๋อินทรยีค์ณุภาพด ีและลดคา่ใช้จา่ยของประชาชน 

ทำาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ระดับหนึ่ง

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ชุมพร โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน

สำานักงานพลังงานจังหวัดชุมพร

ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท่ีทำา

ปศุสัตว์ประเภทไก่ สุกร โคเน้ือ รวม

จำานวน ๘๓ ครัวเรือน และจัดอบรม

ความรู้ในการใช้บ่อแก๊สชีวภาพ หลัง

จากน้ันจึงทำาการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ

ก่อสร้างระบบหมักชีวภาพส่งมอบแก่

ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้ังน้ี ได้เลือกใช้

เทคโนโลยีบ่อหมักแบบถุงหมักพีวีซี 

ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร จำานวน ๘๓ บ่อ 

ซ่ึงแต่ละบ่อสามารถใช้แก๊สได้ประมาณ 

๓ – ๔ ช่ัวโมง ทำาให้มีการใช้ลดลงเฉล่ีย 

๖ กิโลกรัม/เดือน หรือคิดเป็นคร่ึงหน่ึง

ของถัง LPG ขนาด ๑๕ กิโลกรัม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำาของเสียที ่ก่อปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมกับประชาชนข้างเคียง

ไปใช้งานอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์

สงูสดุ รวมถงึการสรา้งจติสำานกึในการ

อนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน

ในครัวเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับ

ผู้ที่มีปัญหาและลักษณะการใช้งานท่ี

คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดรายจ่าย

และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลหรือตอ่ยอดโครงการ

ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดชุมพร

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป



194

แก้ปัญหาคลองแม่ข่า

ที่ประสบวิกฤตคุณภาพน้ำ 

ต่ำ กว่ามาตรฐาน เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและยุง 

โดยการกำ หนดทิศทางการพัฒนาระหว่างภาคีเครือข่าย 

การแต่งตั้งคณะทำ งานเพื่อพัฒนา

และการพัฒนาคลองแม่ข่า 

สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่

ที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีความสำ คัญ

ทางประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
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สภาพคลองแมข่่าอยูใ่นสภาวะวิกฤต ท้ังในดา้นคณุภาพน้ำา ซึง่อยูต่่ำากวา่มาตรฐาน 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้ ท้ังยังเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคและยุง เน่ืองจากเป็นคลองท่ีไหลผ่านเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หลายแห่ง จึงมีปัญหาด้านการบริหารจัดการท่ียังไม่เป็นระบบและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่ริมฝ่ังคลองตลอด
ลุ่มน้ำา จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความจำาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
เป็น ๓ ระยะ และมีการกำาหนดมาตรการท่ีผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน รวม ๘ มาตรการ เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้สัมฤทธ์ิผล

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
คลองแม่ข่า

จากความพยายามแก้ไขปัญหา
คลองแมข่า่ โดยภาครฐัมาอยา่งตอ่เน่ือง 
ภายหลังเกิดปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ จงัหวดัและภาคสว่นต่างๆ ไดใ้ห้
ความสำาคัญต่อการพัฒนาคลองแม่ข่า
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการในฐานะ
ผู้มีภารกิจและอำานาจในการควบคุม
และแก้ไขปญัหาโดยตรง ภาคการศกึษา
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะ
บคุลากรผูม้คีวามรูท้างด้านวชิาการและ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความเข้าใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ และ
ภาคประชาชนซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่มี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิ ซึง่ไดร้บัผลกระทบ
จากปัญหาคลองแม่ข่าโดยตรง ได้บูรณาการ
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ด้านสังคม : ประชาชนในพื ้นที่
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแล
รักษาคลองแม่ข่า เกิดความตระหนักและ
ให้ความสำาคัญต่อการอนุรักษ์คลองแม่ข่า
อันเป็นพื ้นที ่ที ่มีคุณค่าทางจิตใจและ
มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์การก่อต้ัง
เมืองเชียงใหม่  

ด ้านสิ ่งแวดล้อม : คลองแม่ข ่า
ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพน้ำาให้ดีข้ึน ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่เริ่มเห็นความสำาคัญ รักและ
หวงแหนคลองแม่ข่ามากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาระบบจัดหาน้ำาต้นทุน
เพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำาพ้ืนท่ีคลองแม่ข่า
โดยการก ่อสร ้างประต ูระบายน ้ ำ า
ห้วยแม่ชะเยืองและท่อส่งน้ำา พร้อมกับ
จดัระเบยีบการใชพ้ืน้ทีค่ลองแมข่า่ และ
พัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
นันทนาการของชาวเชียงใหม่ รวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อย
น้ำาเนา่เสยีและสิง่ปฏกูิลลงในคลองอยา่ง
ยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณให้ชุมชนท่ีอยู่ริมคลองแม่ข่า
ที ่ม ีก ิจกรรมดูแลร ักษาคลองแม่ข ่า
อย่างต่อเนื่อง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ดังนี้ (๑) การกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ร่วมกัน (๒) จังหวัดแต่งตั้งคณะทำางาน
เพ่ือพัฒนา (๓) การขับเคล่ือน/การพัฒนา
คลองแม่ข่า
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แก้ปัญหาเขาหัวโล้น เพิ่มพื้นที่ป่า 

ลดการใช้สารเคมี สร้างรายได้

ให้ราษฎรพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โดยส่งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก 

วิเคราะห์สถานการณ์ ทิศทางโอกาส 

ตลอดจนสำ รวจและรับลงทะเบียนสมาชิก

ที่เข้าร่วมโครงการ 

จัดสร้างศูนย์ถ่ายทอด รวบรวมและรับซื้อ

ผลผลิตจากราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ
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อำาเภอแม่ระมาดมีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ และภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
ราษฎรมีท้ังชาวไทยและชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง ท่ีอาศัยอยู่บนพ้ืนท่ีสูงมีการบุกรุกทำาลายพ้ืนท่ีป่า โดยการแผ้ว ถาง เผา เพ่ือทำา
ไร่ข้าวโพดเป็นจำานวนมาก จังหวัดตากจึงได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำาริให้ราษฎรสามารถประกอบ
อาชีพในพ้ืนท่ีป่าได้อย่างย่ังยืน โดยส่งเสริมการปลูกบุกไปพร้อมกับการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำา ภายใต้แผนงานโครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ อันจะเป็นอีกวิธีหน่ึงในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพ้ืนท่ีอำาเภอแม่ระมาดอย่างย่ังยืน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ตาก โครงการส่งเสริมการปลูกบุก ภายใต้แผนงานสร้างป่า สร้างรายได้ 
ตามพระราชดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก 
วิเคราะห์สถานการณ์ ทิศทางโอกาส 
ตลอดจนสำารวจและรับลงทะเบียน
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะ
ทำางานส่งเสริมการปลูกบุก ศึกษาค้นคว้า
วิธีการปลูก กำาหนดแนวทางการปลูกให้
สอดคล้องกับการฟ้ืนฟูสภาพป่า จัดหา
แหล่งเงินทุน รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากบุก จัดซ้ือพันธ์ุบุกและกล้าไม้ให้ราษฎร
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกบุกในป่าชุมชนและ
พ้ืนท่ีนำาร่อง พร้อมจัดสร้างศูนย์ถ่ายทอด 
รวบรวมและรบัซือ้ผลผลิตจากราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการนำามาแปรรูปและ
ส่งโรงงาน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

พื้นที่มีความสมบูรณ์และมีสภาพ
ป่าเพ่ิมข้ึน สามารถแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น
ลดการใช้สารเคมี สร้างรายได้ให้แก่
ราษฎรได้อย่างยั่งยืน โดยได้ขยายผล
ไปยัง ๔ ตำาบลพ้ืนที่สูง ได้แก่ ตำาบล
ขะเนจ้ือ แม่ต่ืน สามหม่ืน และพระธาตุ 
รวม ๑๑ หมู่บ้าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสำารวจผู้เข้าร่วมโครงการ/
จดทะเบียนเกษตรกรเพ่ิมเติม จัดทำา
แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จัดต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจ/คณะกรรมการผู้ปลูกบุกของ
หมู่บ้าน บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน รวมท้ังจัดต้ังคณะทำางาน
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดำาเนินโครงการ ตลอดจนขยาย
ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตจาก
โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” และ
ประสานโรงงานในพ้ืนท่ีเตรียมรับซ้ือ
บุก/จัดหาตลาดในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
พร้อมกับจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนในการรวมกลุ่มปลูกและแปรรูป
ผลผลิตจากบุก

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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แบ่งพื้นที่แก้ปัญหา ๓ มิติ 

Function (ระดับจังหวัด) Local (ท้องท่ี/ท้องถ่ิน) 

และ Area (กำ นัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 

ภายใต้หลักการบูรณาการ 4M 

ให้ทุกอำ เภอสำ รวจเส้นทางน้ำ ไหลผ่าน

และนำ ผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 

ซึ่งสามารถเก็บวัชพืชและผักตบชวา

รวม ๔๐,๓๐๓.๕ ตัน 
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จังหวัดนครนายกประสบปัญหาผักตบชวาในหลายพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีแม่น้ำาและลำาคลอง
หลายสาย โดยแม่น้ำานครนายกและคลองบ้านนา เป็นแม่น้ำาลำาคลองสายหลัก มีระบบคลองชลประทานส่งน้ำาเข้าไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรและ
อุปโภค – บริโภค ทำาให้การแพร่ขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว จังหวัดได้รับสนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระราชทานเก่ียวกับการแพร่ขยายตัวของผักตบชวาในแหล่งน้ำาต่างๆ ในจังหวัดนครนายก โดยได้
บูรณาการทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพ่ือขับเคล่ือนการดำาเนินงาน “โครงการคลองสวย น้ำาใส คนไทย
มีความสุขจังหวัดนครนายก”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครนายก โครงการคลองสวย น้ำ ใส คนไทย มีความสุขจังหวัดนครนายก 
(การกำ จัดผักตบชวา)

การดำาเนนิงานแบง่เปน็ ๓ กจิกรรม
คือ การกำาหนดกรอบแผนงานโดยแบ่ง
พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้
ทุกอำาเภอสำารวจเส้นทางน้ำาไหลผ่านใน
พื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมแบ่งพื้นที่
เข้าดำาเนินการเป็นพื้นที่ต้นน้ำา กลางน้ำา 
และปลายน้ำา การกำาหนดแบ่งหน้าที่
และหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหา จำานวน ๓ มิติ คือ มิติ Function 
(ระดับจังหวัด) เป็นการบูรณาการงาน
ร่วมกันตามภารกิจหน้าท่ีของส่วนราชการ
มิติ Local (ท้องท่ี/ท้องถ่ิน) เป็นการ
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานใน
ระดับท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่เขตความ
รับผิดชอบ และมิติ Area (กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 
เป็นการดำาเนินการของหน่วยงานในระดับ
พ้ืนท่ี ซ่ึงใกล้ชิดกับสภาพปัญหามากท่ีสุด 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำา
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการ
เปิดทาง เพ่ือระบายน้ำาไปยังท้ายน้ำา ช่วย
ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดูแลรักษาความสะอาดแม่น้ำาคูคลอง 
โดยใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซ่ึงท้ัง 
๓ มิติ ดำาเนินการภายใต้หลักการบูรณาการ 
4M เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในทุก
มิติ คือ คน (Man) สร้างการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาในลักษณะประชารัฐ 
เงิน (Money) บูรณาการงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน เคร่ืองมือ 
(Materials) บ ูรณาการเคร ื ่องม ือ 
เคร่ืองจักร จากหน่วยงานท่ีมีศักยภาพใน
พ้ืนท่ี การบริหารจัดการ (Management) 
วางแผนและขับเคล่ือนการดำาเนินงานโดย
ใช้หลัก “บวร” เข้ามาร่วมดูแลรักษาแม่น้ำา
คูคลองให้สะอาดอย่างต่อเน่ือง เป็นประจำา
และย่ังยืน ตลอดจนการนำาผักตบชวามาใช้ 
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การเกษตร นำามาทำาปุ๋ยหมักสำาหรับการ
ปลูกพืชผักอ่ืนๆ คลุมต้นไม้ท่ีปลูกไว้ให้เกิด
ความชุ่มช้ืน ด้านปศุสัตว์ ใช้ใบผักตบชวา
ซ่ึงมีคุณค่าทางสารอาหารเพ่ือเล้ียงสุกร 

และเล้ียงไก่ การทำาส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ 
เช่น กระเป๋าถือ เปลญวน และนำามา
เป็นวัตถุดิบสำาหรับงานหัตถกรรม ท้ังน้ี 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดสามารถเก็บ
วัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำาคูคลอง
จังหวัดนครนายก รวม ๔๐,๓๐๓.๕ ตัน
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จัดทำ โมเดลบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

ตรวจติดตามสถานการณ์

และแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่น

ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

และจังหวัดสามารถบริหารจัดการน้ำ 

ในพื้นที่ตามโมเดลที่กำ หนด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดนครนายกนำามาซ่ึงความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมหาศาล และเป็นปัญหาซ้ำาซาก ดังน้ัน ในฐานะกองอำานวยการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังลดความสูญเสียท่ีเกิดจากอุทกภัยให้น้อยท่ีสุด โดยจังหวัดได้จัดต้ังศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูบูรณะส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม 
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้อำาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง
ศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจฯ ข้ึนเช่นเดียวกัน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครนายก โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี  ๒๕๕๙

การจัดทำ า โมเดลการบริหาร
จัดการน้ำาในพื้นท่ี เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมกับจัดผู้แทน
หน่วยงานร่วมเป็นคณะออกตรวจ
ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำาร่วมกับ
คณะผู้บริหารตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และได้ประสานงานกับ
อำาเภอทั้ง ๔ อำาเภอ เพื่อกำาหนดจุด
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาในพื้นที่เสี ่ยง โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้ การแบ่งมอบ
พื้นที่ในการตรวจติดตามสถานการณ์
และแกไ้ขปญัหาอทุกภยั อำาเภอเมอืง-
นครนายก อำาเภอบ้านนา อำาเภอ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ชุมชนในพื ้นที ่เส ี ่ยงภัยมีความ
เข้มแข็งโดยสามารถเตรียมพร้อม
ป้องกันอุทกภัย ทำาให้ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดความเชื่อมั่น รวมทั้ง
จ ังหว ัดสามารถบริหารจัดการน้ ำา

ในพื้นที่ตามโมเดลที่กำาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การกำาจัดผักตบชวาหรือส่ิงกีดขวาง
ทางน้ำา และลอกท่อระบายน้ำาในเขต
เทศบาลเมือง เป็นประจำาทุกสัปดาห์

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

องครักษ์ และอำาเภอปากพลี การ
กำาหนดจุดตดิตัง้เคร่ืองสบูน้ำา ๔ อำาเภอ 
(ยกเวน้อำาเภอบ้านนา) จำานวน ๑๐ จดุ 
รวม ๑๗ เครื่อง และการจัดทำาโมเดล
ในการบริหารความเสีย่งการจดัการน้ำา 
ซ่ึงครอบคลุมท้ังเร่ืองการบริหารความเส่ียง
จากน้ำาต้นทุน การบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ และการบริหาร
ความเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากอุทกภัย
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จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์

เก็บผักตบชวาพร้อมกันทั้งจังหวัด

โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหามาก

และสำ รวจปริมาณผักตบชวา

ในคลองสายหลัก ๑๔ คลอง 

 รวมทั้งนำ ผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยการทำ ปุ๋ย 
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การแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นโครงการภายใต้วาระ “เมืองแห่งการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainability)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๗ วาระสำาคัญ (7N) ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดที่ต้องเร่งดำาเนินการเพื่อแก้ไข

ปญัหา ซึง่สอดคลอ้งกบัดำารขิองนายกรัฐมนตรีทีส่ัง่การให้แก้ไขปญัหาผกัตบชวาและวชัพชืในแหลง่น้ำาสาธารณะ โดยบูรณาการ

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นนทบุรี โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา
พร้อมกันทั้งจังหวัดนนทบุรี

การสำารวจปริมาณผักตบชวาใน

คลองสายหลัก จำานวน ๑๔ คลอง 

และประชุมคณะทำางานจัดกิจกรรม

โครงการสปัดาหร์ณรงคเ์ก็บผักตบชวา

พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยเปิดโครงการ 

(Kick Off) จุดท่ี ๑ ณ ริมคลองทวีวัฒนา 

หมู่ท่ี ๑ ตำาบลทวีวัฒนา อำาเภอไทรน้อย 

และจดุที ่๒ ณ คลองพระอดุม หมูท่ี ่๖ 

ตำาบลคลองข่อย อำาเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ีเม่ือวนัที ่๒๑ กันยายน 

๒๕๕๙ โดยให้สำานักงานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัประสานความ

รว่มมือกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ในพื้นที่ มุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีปัญหามาก 

ได ้แก ่ คลองเจ ๊ก  คลองพระพิมล 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สภาพแมน่้ำาลำาคลองและแหล่งน้ำา

สาธารณะ สามารถใชป้ระโยชนใ์นการ

อปุโภค - บรโิภค เกบ็กกัน้ำา ระบายน้ำา

สัญจรทางน้ำา ประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร ประมง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

พักผ่อนหย่อนใจ รวมท้ังการนำาผักตบชวา

มาใช้ประโยชน์โดยเพิ่มมูลค่าจาก

การทำาปุ๋ย

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บ

ผักตบชวาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ๆ ละ ๑ 

ครั้ง เป็นเวลา ๑ เดือน รวมถึงจังหวัด

มีแนวทางส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ย

อินทรีย์จากผักตบชวา

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

คลองนราภิรมย์  คลองมหาสวัสดิ ์

คลองบางใหญ ่คลองขนุศร ีคลองตาชม

และคลองลากค้อน



2๐4

รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำ นึก

และร่วมพัฒนาเมือง ภายใต้การ

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

โดยจัดทำ บันทึกข้อตกลงระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ 

เผยแพร่ความรู้การคัดแยกขยะครัวเรือน

สำ รวจความต้องการเพื่อพัฒนาและยกระดับ

ให้เกิดนวัตกรรมใหม่สู่ความยั่งยืน 

ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการของทุกหมู่บ้าน

สามารถลดปริมาณขยะต้นทางได้

ปีละ ๕๘,๙๐๓ ตัน
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จังหวัดบึงกาฬได้ดำาเนินการจัดการขยะต้นทางตามนโยบาย/แนวทาง Road-

map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการขับเคลื่อนตามแนวทาง

ประชารฐั จากการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น โดยรณรงคใ์หป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและจติสำานกึ มสีว่นรว่มพฒันาเมอืง

บึงกาฬ ภายใต้คำาว่า “สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

บึงกาฬ โครงการการบริหารจัดการขยะต้นทาง

การแต่งต้ังคณะกรรมการและ
กำาหนดตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน จัดทำา
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงาน
ในพ้ืนท่ีต้นแบบเพ่ือการขยายผล 
สนับสนุนส่ือเผยแพร่ความรู้การคัดแยก
ขยะครัวเรือนและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็น 
สร้างขวัญกำาลังใจ/มอบรางวัลแก่
หน่วยงาน/ชุมชน/และกลุ ่มบุคคล
ทีม่สีว่นรว่มทำาใหง้านเกดิความสำาเรจ็
ตามตัวช้ีวัด สำารวจปัญหา/ความต้องการ
การพ ัฒนาและยกระด ับให ้ เก ิด
นวัตกรรมใหม่ของโครงการสู่ความ
ย่ังยืน ซ่ึงในปี ๒๕๕๘ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการทุกแห่ง 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประหยัดงบประมาณจัดการ
ขยะ ปริมาณขยะลดลงและยืดอายุ
การใช้งานบ่อกำาจัดขยะ ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ/เกิดจิตสำานึกและ
ความตระหนัก มีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยไม่ท้ิงให้สูญเสียแต่นำาทรัพยากรมา
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และลดมลพิษ
สิ ่งแวดล้อมที ่เกิดจากขยะน้ำาเสีย/
กล่ินเหม็น/แมลงวันชุกชุมและแหล่ง
เช้ือโรค

ประโยชน์ที่ได้รับ

การยกระดับและผลักดันทุก
หมู่บ้านให้ขยายครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการเพ่ิมข้ึน ยกระดับให้มีการ
จัดการขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้ โดย
แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำา แก๊สชีวภาพ
ชีวมวลอย่างครบวงจรไปในทุกชุมชน 
เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายคณะทำางาน
จัดการขยะต้นทางในการศึกษาดูงาน
เพื ่อนำานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนา
ยกระดับการจัดการขยะต้นทางจังหวัด
บึงกาฬ จัดทำาข้อมูลเผยแพร่รูปแบบ
โซเชียลมีเดีย เพ่ิมศักยภาพสนับสนุน
ท้องถ่ินเตรียมการเป็นศูนย์ศึกษาดูงาน
เผยแพร่ความรู้การจัดการขยะต้นทาง
จังหวัดบึงกาฬอย่างมีมาตรฐาน การให้
ความรู้ที่ครบถ้วน ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการท่องเท่ียวของจังหวัด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

และปี ๒๕๕๙ มีหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการครบทุกหมู่บ้าน และสามารถ
นำาขยะไปใช้ประโยชน์เป็นขยะอินทรีย์
ซ่ึงนำาไปขายและลดปริมาณขยะต้นทาง
ได้ ๕๘,๙๐๓ ตัน/ปี หร ือค ิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๖๙
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จัดทำ กลยุทธ์และแนวทางป้องกัน

โดยอาศัยหลักการใช้สิ่งก่อสร้าง 

“เชิงรุก” เพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากน้ำ  

“เชิงรับ” ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำ ท่วม

ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
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ในช่วงเดือนกันยายน - มกราคม ของทุกปี จังหวัดปัตตานีมีฝนตกชุกและ
ปริมาณน้ำามากกว่าเกณฑ์ปกติ เมื่อรวมกับมวลน้ำาที่ไหลจากจังหวัดยะลาผ่านปัตตานีเพื่อระบายออกสู่ทะเลทำาให้เกิดปัญหา
น้ำาท่วมในหลายพื้นท่ี สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จังหวัดจึงใช้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติโดยการอนุรักษ์แหล่งน้ำา ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ลดผลกระทบต่อราษฎร รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติ 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ปัตตานี โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เดิม 
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

การนำาแนวนโยบายการจัดการ
ภัยพิบัติตามหลักสากล ภายใต้บริบท 
“การจัดการความเส่ียงสาธารณภัย” 
(Disaster Risk Management) มาเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัย
เชิงรุกอย่างย่ังยืนประกอบกับแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาให้
มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำากลยุทธ์
และแนวทางป้องกันโดยอาศัยหลัก
การใช้ส่ิงก่อสร้าง “เชิงรุก” การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำา 
“เชิงรับ” การป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาน้ำาท่วมในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย เช่น 
การสร้างอ่างเก็บน้ำาเพ่ือกักเก็บน้ำา และ
หน่วงน้ำาอย่างเต็มศักยภาพ การรองรับ
การระบายน้ำาส่วนเกินจากเข่ือนไม่ให้ส่ง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี การสร้าง
ความมั ่นคงทางด้านทรัพยากรน้ ำา 
แหล่งน้ำ า  รวมถึงเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดย
ชุมชน และการใช้ระบบนิเวศโดยรอบ
สำาหรับศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงอัน
จะนำาไปสู่ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสง่เสรมิการทำาเกษตร ปศุสตัว ์
ประมง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เป็ นศู นย์ ร วมของชุ มชน เพื่ อ จัด
กิจกรรม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ำาสำาหรับชุมชน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีด้านล่างเข่ือน การ
พฒันาระบบคคูลอง ลำาน้ำาสาขา ลำาน้ำา

สายย่อย เพื ่อลดระดับน้ ำาในแม่น้ ำา

สายหลัก และการก่อสร้างคันป้องกันน้ำา 
โดยทำาคันก้ันน้ำาและเสริมคันก้ันน้ำาท่ีมี
อยู่เดิม เพ่ือป้องกันพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
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นำ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมเก็บกวาดขยะ

และเศษวัสดุต่างๆ ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณ

อ่าวประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับการสรุปรายงานผล

การจัดเก็บขยะ ปริมาณขยะที่นำ ไปกำ จัด

อย่างถูกหลักวิชาการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาด

อ่าวประจวบคีรีขันธ์ทราบ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ 

ส่งผลให้ชายหาดมีทัศนียภาพงดงาม 

สะอาด น่าท่องเที่ยว ทำ ให้จังหวัดมีรายได้

จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชายหาดและเก็บขยะชายหาด 

ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้บริเวณชายหาดสะอาด สวยงาม น่าท่องเที่ยว โดยจัดการขยะ

ทุกประเภท ทั้งขยะจากผู้มาใช้บริการบริเวณชายหาด ขยะจากเรือประมง และเรือประเภทอื่นๆ รวมถึงขยะที่คลื่นพัดพามา 

ทำาให้สภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดสกปรก ขาดทัศนียภาพที่น่าท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูแลและจัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ประจวบคีรีขันธ์ การพัฒนาชายหาดและเก็บขยะชายหาด 
ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์

การจดักจิกรรมเกบ็กวาดขยะและ

เศษวัสดุต่างๆ โดยความร่วมมือของ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา 

และประชาชน ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณ

อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแต่ละสัปดาห์

ได้มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บ

ขยะ ปริมาณขยะท่ีนำาไปกำาจัดอย่าง

ถูกหลักวิชาการเสนอให้ผู้ว่าราชการ

จงัหวดั และคณะกรรมการจัดระเบยีบ

ชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ทราบ 

สำาหรับขยะที่ถูกท้ิงมากที่สุด จำานวน 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่าอยู่ 

น่าท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มรายได้จากการ

ท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาโครงการสภากาแฟ

เดือนละ ๑ คร้ัง โดยนัดหมายทุกภาคส่วน

ที ่เกี ่ยวข ้องเพื ่อพบปะพูดคุยและ

รับประทานอาหารว่าง ตลอดจนร่วม

เก็บขยะบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

๕ รายการ คือ บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่ 

ถุงพลาสติก แห/อวน ไม้เสียบลูกชิ้น 

และฝาขวด
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กำ จัดวงจรการตัดโค่นและค้าไม้พะยูง

ให้หมดสิ้น เพื่อปกป้องผืนป่ามรดกโลก

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่

ให้เป็นฐานการผลิตของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยสนธิกำ ลังร่วมปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการลักลอบตัดโค่น แปรรูป ขนย้าย

และค้าไม้พะยูง ในพื้นที่เป้าหมาย

สื่อสารทำ ความเข้าใจในการร่วมอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

และมีพลังต่อต้านผู้มีอิทธิพล 

หรือกลุ่มทุนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่
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การตรวจสอบวิเคราะห์พ้ืนท่ีป่าไม้ด้วยดาวเทียมประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมป่าไม้
พบว่าจังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีป่าไม้เหลืออยู่ จำานวน ๘๘๓,๘๕๐.๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ ของพ้ืนท่ีจังหวัด ลดลงจากพ้ืนท่ีป่าไม้
ตามหลักฐานการประกาศเขตป่า จำานวน ๑,๒๗๘,๖๗๓.๑๐ ไร่ หรือจำานวนร้อยละ ๔๒.๙๕ ของพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังน้ี หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการการจัดทำาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน โดยกำาหนดกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำาหนดห้วงเวลาปฏิบัติการ ซ่ึงในส่วนของจังหวัดกำาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด รับผิดชอบในการบูรณาการประสานงานทุกหน่วยงานภายในจังหวัด เร่งรัดดำาเนินการและสนับสนุน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ปราจีนบุรี แผนยุทธการ “ประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” 
(ปราจีนบุรี โมเดล) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนธิ
กำาลังแบบบูรณาการเพ่ือเข้าร่วมปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดโค่น แปรรูป ขนย้ายนำาพาไม้พะยูง
และการค้าไม้พะยูง ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ตามแผนยุทธการในพ้ืนท่ีจังหวัด รวมถึง
การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์กับ
ชุมชน หน่วยงานและกลุ่มองค์กรเครือข่าย
ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ล ่อแหลมใกล้เค ียงเขตป่าอนุร ักษ ์
และพืน้ทีท่ี่เกิดคดีเก่ียวกับไม้พะยงูอยู่
เป็นประจำา โดยให้เพ่ิมความเข้มข้นใน
การเข้าปฏิบัติงาน การส่ือสารทำาความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีต่อการมีส่วนร่วม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การหยุดย้ังการบุกรุกตัดไม้พะยูง
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธ์ิผล 
ส ่งผลให้ทร ัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในเขตจังหวัดได้รับการปกป้อง
คุ้มครองดูแล และอนุรักษ์เพ่ือฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีแผนยุทธการ
ท่ีเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ โดยการ
บูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นการกำาจัดวงจรการตัดโค่นและการ
ค้าไม้พะยูงให้หมดส้ินไปในท่ีสุด เพ่ือ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

การปกป้องผืนป่าท่ีเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลก 
ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ให้เป็นฐานการ
ผลิตในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างย่ังยืนตลอดไป

ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
เพื ่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลัง
ต่อต้านผู้มีอิทธิพล นายทุน หรือกลุ่มทุน
ท่ีเข้ามาเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี
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บริหารจัดการของเสีย

จากการประกอบอาชีพเกษตรและปศุสัตว์ 

จัดฝึกอบรมการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ

แบบฝาครอบลอยขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร 

รวมถึงการใช้งานระบบ และการบำ รุงรักษา 

ให้ ๒๕ ครัวเรือน สามารถลดการใช้แก๊สหุงต้ม 

ปีละ ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า ๑๒๖,๐๐๐ บาท
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ราษฎรจังหวัดพิจิตรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพปศุสัตว์ เช่น 
ฟาร์มเล้ียงสุกรและวัว กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีเป็นจำานวนมาก ทำาให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม คือ มูลสัตว์ท่ีส่งกล่ินรบกวนครัวเรือน
ข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ประกอบกับราษฎรในชุมชนยังขาดการบริหารจัดการที่ดี หากนำาระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพเข้ามาบริหารจัดการ จะช่วยลดปัญหาในชุมชนลง และเกิดผลพลอยได้ คือ ชุมชนจะได้ก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นพลังงาน
ทดแทนที่สามารถนำามาใช้แทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนลง 
ตลอดจนมูลสัตว์ท่ีผ่านการย่อยสลายในระบบแล้ว ยังสามารถนำามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้อีกด้วย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

พิจิตร โครงการส่งเสริมระบบก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย
ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร

สำานกังานพลงังานจงัหวดั องคก์ร
เครือข่าย ทีมงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการร่วมดำาเนินการตามขั้นตอน 
คือ คัดเลือกครัวเรือน/ฟาร์มท่ีมีการ
เล้ียงสัตว์ และจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ รวมถึงส่งมอบวัสดุก่อสร้าง 
นอกจากนี้ ได้ทำาการจัดฝึกอบรมการ
สรา้งบอ่ก๊าซชวีภาพแบบฝาครอบลอย
ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร การใช้งาน
ระบบ การบำารุงรักษา เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มีการ
ตรวจผลการดำาเนินงานโครงการ 
ทดสอบระบบ ประเมินผล และสรุป
ผลการดำาเนินงานโครงการ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

โครงการส่งเสริมการใชร้ะบบผลติ
ก ๊าซช ีวภาพแบบฝาครอบลอย ม ี
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม จำานวน ๒๕ ครัวเรือน 
สามารถลดการใช้แก๊สหุงต้ม จำานวน 
๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี หรือคิดเป็น
มูลค่า ๑๒๖,๐๐๐ บาท/ปี ระยะ
เวลาในการคืนทุนของโครงการ อยู่ท่ี 
๔ ปี ๙ เดือน นอกจากลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในครัวเรือนลงแล้ว ยัง
สามารถบริหารจัดการของเสียที่เกิด
จากการประกอบอาชพีทางการเกษตร 
และปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหามลพิษทางกลิ่น และสภาพ
สิ ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ด ีข ึ ้น
อีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลโครงการโดยใช ้
งบประมาณขององค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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จัดทำ แผนภูทับเบิก ๓ – ๘ – ๘ 

เพื่อกำ หนดแนวทาง/มาตรการสำ คัญ

แก้ปัญหาภายใต้การขับเคลื่อน

ของ ๓ หน่วยงานหลัก 

๘ ยุทธการ ภายใน ๘ เดือน 

พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการ

แก้ไขปัญหาการครอบครอง

และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก 

แจ้งและปิดประกาศคำ สั่งระยะเวลาดำ เนินการ

กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้าง

ในพื้นที่และปฏิบัติการ

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ๑๙ ราย
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พ้ืนท่ีภูทับเบิก อำาเภอหล่มเก่า อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและ
สวสัดกิาร โดยมอบหมายศนูยพ์ฒันาชาวเขาจังหวดัเพชรบรูณ ์ซึง่จดัใหเ้ปน็ทีท่ำากินและท่ีอยูอ่าศยั ราษฎรประกอบอาชพีปลกู
กะหล่ำาปลี ต่อมามีการส่งเสริมให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก ราษฎร
จงึแบง่พืน้ท่ีกอ่สรา้งทีพ่กั/รสีอรท์และบางสว่นใหน้ายทนุนอกพืน้ทีเ่ชา่ทำารสีอรท์รบันักท่องเทีย่ว เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๔ ไดม้คีำาสัง่
ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการก่อสร้าง
บ้านพัก/รีสอร์ทในเขตพื้นที่บ้านทับเบิกยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เพชรบูรณ์
โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตำ บลวังบาล และตำ บลบ้านเนิน 
อำ เภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ประสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดทำาแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ภูทับเบิก ๓ – ๘ – ๘ โดยได้
กำาหนดแนวทาง/มาตรการทีส่ำาคญัใน
การแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อน
ของหน่วยงานหลัก ๓ หน่วยงาน 
ยุทธการ ๘ ยุทธการ ภายใน ๘ เดือน 
ตามมาตรการ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การตามมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ป่าภูทับเบิกในท้องที ่ตำาบลวังบาล 
และตำาบลบ้านเนิน อำาเภอหล่มเก่า 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแก้ไขปัญหาภูทับเบิกในทุกๆ 
ด้าน เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
แหล่งประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้
กบัชาวเขาเผา่มง้ในพืน้ที ่ซึง่สอดคลอ้ง
กับวิถีชีวิตและการพัฒนาที่มีการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าภูทับเบิก หลังจาก
การรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างและกำาหนด
แนวทางการใช้พื้นที่ป่าภูทับเบิก

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติการตาม
คำาสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ รวมทั้งแจ้งและปิดประกาศ
คำาสั่ง ระยะเวลาในการดำาเนินการกับ
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองสิง่ปลกูสรา้ง
ในพืน้ทีป่า่ภูทบัเบกิ ปฏบิตักิารรือ้ถอน
สิ่งปลูกสร้างจำานวน ๑๙ ราย โดย
ดำาเนนิการตามกรอบแนวทางแผนงาน
เป้าหมาย แล้วเสร็จตามกำาหนดระยะ
เวลา ๘ เดือน

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเกษตรกรรม 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ก่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้าง
สมดุลต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่
สวยงามของภูทับเบิกให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์
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ลงพื้นที่สำ รวจหาด กำ หนดจุด Zoning 

จัดระเบียบหาด และปักหลักหมุดชั่วคราว 

เพื่อจัดทำ แผนที่ที่ดินในทุกจุดที่มีการทำ ประกาศ 

จัดตั้งสมาคมรักษ์หาดของแต่ละแห่ง 

เพื่อให้มีองค์กรเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 

บริหารจัดการชายหาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

และจัดตั้งชมรมเยาวชน

ภูเก็ตรักษ์หาดในโรงเรียน ๒๕ แห่ง 

เพื่อสร้างจิตสำ นึกดูแลรักษาหาด
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนงานและ

รายละเอียดโครงการภายใต้โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Thailand) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร แผนงานท่ี ๗ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยโครงการ Smart City เป็นการนำาร่องเพ่ือเป็นแนวทาง

การดำาเนินการในจังหวัดอ่ืนต่อไป ซ่ึงจังหวัดภูเก็ตมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงาม สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ 

แต่ประสบปัญหาสำาคัญ คือ มีบุคคลบางกลุ่มเข้าไปบุกรุกก่อสร้างร้านค้า จับจองเป็นเจ้าของเต็มพื้นที่ชายหาด บดบัง

ภูมิทัศน์อันสวยงาม บางแห่งก่อสร้างอาคารชิดติดกันจนนักท่องเท่ียวไม่สามารถเดินลงไปเล่นน้ำาได้ จึงต้องจัดระเบียบชายหาดเพ่ือ

สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ภูเก็ต โครงการการจัดระเบียบชายหาด
จังหวัดภูเก็ต

การแต่งต้ังคณะกรรมการจัด

ระเบียบชายหาด และลงพ้ืนท่ีสำารวจ

ทุกหาด กำาหนดจุด Zoning การจัด

ระเบียบในแต่ละหาด และได้ทำาการ

ปกัหลกัหมดุชัว่คราว เพ่ือจัดทำาแผนที่

ท่ีดินในทุกจุดท่ีมีการทำาประกาศ รวมท้ัง

จัด ต้ังสมาคมรักษ์หาดของแต่ละ

แห่ง เพ่ือให้มีองค์กรเป็นตัวแทนคณะ

กรรมการ เพ่ือบริหารจัดการชายหาดให้

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน

จัดต้ังชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาดใน

โรงเรียน ๒๕ แห่ง เพ่ือให้นักเรียนมี

จิตสำานึกดูแลรักษาหาด

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

น ักท ่องเท ี ่ยวและประชาชน

พึ งพอใจที่ ทางราชการบังคับใช้

กฎหมายอย่างจริงจัง รวมท้ังได้ที่ดิน

สาธารณะกลับคืนเพื่อให้ส่วนรวม 

เมื่อชายหาดมีความสวยงามยั่งยืนจะ

สามารถดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วจากทัว่โลก

ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเร่งรัดให้ออกหนังสือสำาคัญ

สำาหรับท่ีหลวงให้ครอบคลุมทุกหาด 

เพื่อป้องกันการบุกรุกในอนาคต และ

จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ณ หาดสุรินทร์ 

เพ่ือเป็นสถานท่ีออกกำาลังกายและพักผ่อน

หย่อนใจของประชาชนและนักท่องเท่ียว

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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สร้างชุมชนร่วมคัดแยกขยะใน ๔ ขั้นตอน 

โดยขั้นเตรียมการได้สำ รวจอัตราการเกิดขยะ

 ขั้นดำ เนินการได้ศึกษาดูงานการลด 

คัดแยกและใช้ประโยชน์ 

พร้อมจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลต้นแบบ

ขั้นประเมินผลได้ติดตามจากปริมาณขยะที่นำ ไปทิ้ง 

และขั้นขยายผลได้จัดทำ ข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำ บล โดยกำ หนดอัตราเก็บขยะ

กิโลกรัมละ ๐.๕๐ บาท ทำ ให้ขยะลดลง

จากเดือนละ ๖๔ ตัน เหลือ ๑๓ ตัน 

และค่าใช้จ่ายที่ทิ้งขยะลดลง

จาก ๒๒,๐๐๐ บาท 

เหลือเดือนละ ๗,๘๐๐ บาท
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จังหวัดมหาสารคามนำายุทธศาสตร์ ๔ ด้าน มาจัดทำาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์รองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ การปรับตัว
ตอ่ความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ การบรรเทาปญัหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้การบรูณาการและการ
จัดการอย่างเหมาะสม ๒) นโยบายรัฐบาลเร่ืองแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย และวางระเบียบ/มาตรการและบังคับใช้กฎหมาย ๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คือ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม คือ การป้องกันแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการลดมลพิษท่ีแหล่งกำาเนิด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

มหาสารคาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (Pay as you throw)

จั งหวัดมหาสารคามร่ วม กับ
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อำาเภอโกสุมพิสัย จัดทำา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที ่ต้นทาง 
ขั้นเตรียมการ คือ การสำารวจอัตรา
การเกดิขยะ ขัน้ดำาเนนิการเปน็การจัด
อบรม การศกึษาดูงานด้านการลดขยะ 
คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ เช่น การทำาปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยหมัก 
รวมทั ้งจัดตั ้งธนาคารขยะรีไซเคิล
บ้านหัวช ้างเป ็นหมู ่บ ้านต้นแบบ 
ขั้นประเมินผล เป็นการติดตาม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการ
ขายขยะมูลฝอยรีไซเคิล และลดรายจ่าย
จากการซื้อปุ๋ยหมัก ตลอดจนลด
ปริมาณขยะท่ีนำาไปท้ิง ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ที่ทิ้งขยะลดลง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผลธนาคารขยะรีไซเคิล
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และบูรณาการ
งานด้านมูลฝอยร ่วมก ับงานด้าน
สิ่งแวดล้อม งานด้านเกษตร และงาน
ด้านสาธารณสุข

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ประเมนิผลจากปริมาณขยะทีน่ำาไปท้ิง 
ข้ันขยายผลเป็นการจัดทำาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำาบล สนับสนุน
กิจกรรม Pay as you throw คือ
การกำาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดย
กำาหนดอัตราเก็บขยะจากครัวเรือน
ตามปริมาณที่ทิ้ง กิโลกรัมละ ๐.๕๐ 
บาท จึงทำาให้ปริมาณขยะที่นำาไป
ทิ้งลดลงจากเดือนละ ๖๔ ตัน เหลือ 
๑๓ ตัน และค่าใช้จ่ายที่ทิ้งขยะลดลง
จากเดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท เหลือ 
๗,๘๐๐ บาท
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แก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำ ซาก

จากฝุ่นละอองแกลบดำ ของโรงสีข้าว

และเสียงจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

และดำ เนินการกับโรงไฟฟ้าชีวมวล

ที่ไม่ปฏิบัติตามประมวล

หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP)

พร้อมกำ ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำ กับดูแลอย่างเคร่งครัด 
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ประชาชนซึง่มบีา้นพักอาศยัอยูบ่ริเวณรอบๆ โรงสีขา้วและโรงไฟฟา้ชวีมวล เขา้

รอ้งเรยีนตอ่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเหนอืเมอืง เพือ่ขอให้แก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นรำาคาญจากฝุน่ละอองแกลบดำาและเสยีง

จากโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท บัวสมหมาย จำากัด บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำากัด และบริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำากัด ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำาซาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ร้อยเอ็ด โครงการการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

การแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รวมทั้ง

การวิเคราะห์ปัญหา การนำาหลักการ

ต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการ

ปฏิบัติ (Code of Practice : COP) 

เป็นหลักในการตรวจสอบ ซึ่งพบว่า

โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง ๓ แห่ง ยังไม่ได้

ดำาเนนิการใหค้รบถว้นตามขอ้กำาหนด 

และโรงไฟฟา้ชวีมวลท้ัง ๓ แหง่ มกีำาลงั

ผลิตรวมกันเกิน ๑๐ MW (๒๔.๙๕ 

MW) และตามกฎหมายที ่ระบุว ่า

โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำาลังการผลิตเกิน

กว่า ๑๐ MW ต้องจัดทำารายงานผล

กระทบสิ ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปัญหาของประชาชนที่สะสม

หลายปี ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ทำาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

และมีความสุขมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำาแนวทางคร้ังน้ีไปใช้ตรวจสอบ

โรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นๆ ในพื้นท่ีจังหวัด

ร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ 

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง

แจ้งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลท้ัง ๓ แห่ง จัดทำา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) อย่าง

เคร่งครัดให้ครบถ้วน ทัง้นี ้หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องตอ้งกำากับดแูลอยา่งเคร่งครัด

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
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นำ แนวทางประชารัฐแก้ปัญหาบนเกาะเสม็ด 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้กำ กับ

และประสานการดำ เนินการร่วมกับ ๕ ฝ่าย 

คือ ฝ่ายทหาร ฝ่ายราชการ ฝ่ายท้องถิ่น 

ฝ่ายประชาสังคม และฝ่ายเอกชนและโรงงาน 

ในการจัดระเบียบด้านต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว 

สถานประกอบการ การจราจร แรงงานต่างด้าว 

จนประสบผลสำ เร็จ 

และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่

ลักษณะใกล้เคียงกัน
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การเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวและความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ทำาให้เกาะเสม็ดมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การบุกรุกพ้ืนท่ี ขยะล้นเกาะ การปล่อยน้ำาเสียลงทะเล ความสกปรกของชายหาด 
การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว ฯลฯ แม้ทุกฝ่ายจะได้พยายามแก้ปัญหา แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม เน่ืองจากขาดความต่อเน่ือง และขาด
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยจังหวัดกำาหนดให้การท่องเท่ียวเป็นยุทธศาสตร์หลักลำาดับท่ี ๒ มีเป้าประสงค์ในการเสริมสร้างรายได้จาก
การท่องเท่ียว การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวให้คงอยู่ โดยเฉพาะเกาะเสม็ดซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ลำาดับ ๑ ของจังหวัด จำาเป็นต้องกำาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน และเป็น Samet Destination สืบไป ท้ังน้ี เกาะเสม็ดเป็นสถานท่ี
หน่ึงซ่ึงได้รับการจัดระเบียบตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดจึงได้นำารูปแบบการดำาเนินการแบบประชารัฐมาใช้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ระยอง การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด
ตามแนวทางประชารัฐ

การดำาเนินการแบบประชารัฐ โดย
ความร่วมมือของ ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายทหาร 
กอ.รมน.จังหวัดระยอง มณฑลทหารบกท่ี  ๑๔ 
และกองพันทหารราบท่ี ๖ กรมทหารราบ
ท่ี ๒ กองพลนาวิกโยธิน ฝ่ายราชการ 
อำาเภอเมืองระยอง ส่วนราชการจาก
ส่วนกลาง และส่วนราชการอื่นในพื้นที ่
ฝ่ายท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เทศบาลตำาบลบ้านเพ และองค์การ
บริหารส่วนตำาบลเพ ฝ่ายประชาสังคม 
สมาคมผู้ประกอบการท่องเท่ียวเกาะเสม็ด 
นักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ ชาวบ้านบน
เกาะเสม็ด และฝ่ายเอกชนและโรงงาน 
สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 
หอการค้าจังหวัดระยอง และบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมีคอล จำากัด (มหาชน) ร่วม

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดระเบียบต่าง  ๆเช่น หาดทรายแก้ว
สถานบันเทิง การจราจรบนเกาะเสม็ด 
สถานประกอบการรุกล้ำาพ้ืนท่ีอุทยาน 
แรงงานต่างด้าวท่ีรับจ้างบนเกาะเสม็ด จัด
ระเบียบเรือเร็ว การแก้ไขปัญหาน้ำาเสีย
และปัญหาน้ำาจืดบนเกาะเสม็ดได้ท้ังระบบ 
ซ่ึงจะเร่ิมดำาเนินการในปี ๒๕๖๐ ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาขยะ โดยบริหารจัดการ
บ่อกำาจัดฝังกลบท่ีมีอยู่แล้ว พร้อมขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการละเว้นการนำาขวด
และกล่องโฟมข้ึนบนเกาะ รวมถึงรณรงค์

ประโยชน์ที่ได้รับ การให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมจัดทำา
แผนการลงพ้ืนท่ีเกาะเสม็ดให้มากข้ึน โดย
เฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่
เกาะเสม็ด องค์การบริหารส่วนตำาบลเพ 
และสำานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีระยอง โดยให้
คำานึงถึงวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ เกาะเสม็ด
ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติมากที่สุด ทำาให้
นักท่องเท่ียวคุณภาพเดินทางมาเกาะเสม็ด
มากข้ึน ซ่ึงการดำาเนินการท่ีผ่านมาประสบ
ผลสำาเร็จอย่างดีย่ิง จึงควรใช้เป็นต้นแบบ
ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในลักษณะ
ใกล้เคียงกันต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

จัดระเบียบด้านต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานประกอบการ โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองเป็นผู้กำากับ และประสาน
การดำาเนินการในทุกระดับ

ขอความร่วมมือนักท่องเที ่ยวนำาขยะ
กลับมาท้ิงบนฝ่ัง 
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สร้างจิตสำ นึกในการดูแลรักษาความสะอาด

โดยใช้หลักการ 3Rs มาจัดการขยะ

และคัดเลือกหมู่บ้านสะอาด อำ เภอละ ๑ หมู่บ้าน 

เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสะอาดดีเด่น 

ประจำ ปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด 

โดยหมู่บ้านที่ชนะเลิศ

สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้

ให้กับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

ที่มาศึกษาดูงาน
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จังหวดัเลยไดจั้ดทำาโครงการนำารอ่งแผนแมบ่ทบรูณาการการบริหารการพฒันา
พืน้ทีพ่เิศษ อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั – ศรีสชันาลยั – กำาแพงเพชร เมอืงเก่านา่น เลย และเมอืงโบราณอูท่อง ตามท่ีองคก์าร
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ให้ดำาเนินการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
รว่มกับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้เพือ่เปน็การสนองตอ่นโยบายของรฐับาล จงึไดด้ำาเนนิการรกัษาความสะอาดของบา้นเรอืน
และสถานที่ท่องเที่ยว และกระตุ้นการสร้างจิตสำานึก สร้างวินัยให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษา
ความสะอาดหมู่บ้าน การจัดการขยะมูลฝอยโดยนำาหลักการจัดการขยะ 3Rs คือ การลด คัดใช้ซ้ำา และนำากลับมาใช้ใหม่ อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

เลย โครงการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่น 
ประจำ ปี ๒๕๕๙

การประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจ
ว ั ตถ ุ ประสงค ์ ของ โครงการ ให ้
ผู ้ร ับผิดชอบของจังหวัดและอำาเภอ
ทราบ ท้ังน้ี ให้อำาเภอพิจารณาคัดเลือก
หมู่บ้านสะอาด ระดับอำาเภอ อำาเภอ
ละ ๑ หมูบ่า้น โดยจดัประกวดคดัเลอืก
หมู่บ ้านสะอาดในระด ับหมู่บ ้าน
ทุกตำาบลเพื ่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ในระดบัตำาบล และอำาเภอได้พจิารณา
คัดเลือกหมู่บ้านในระดับตำาบล เพื่อ
เป็นตัวแทนในระดับอำาเภอ เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสะอาด
ดีเด่น  ประจ ำ าป ี  ๒๕๕๙ ระด ับ
จังหวัด ซึ่งในระดับจังหวัดได้แต่งตั้ง

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู ่บ้านที ่มีผลงานดีเด่น เป็น
แบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอ่ืนๆ ได้ มีการนำา
ผลงานของหมู่บ้านดีเด่นประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย
สร้างให้ประชาชนมีความตระหนัก มี
วินัยและเกิดจิตสำานึกในการมีส่วนร่วม

ประโยชน์ที่ได้รับ
การขยายการดำาเนินงานการบริหาร

จัดการขยะ โดยใช้หลักการจัดการขยะ 
3Rs คือ การลด คัดใช้ซ้ำา และนำากลับมา
ใช้ใหม่ ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน การบริหารจัดการขยะของ
จังหวัดในทุกข้ันตอนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามัยของประชาชน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
ตามแบบตรวจประเมินผลการดำาเนินงาน
และรายงานผลการดำาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยหมู่บ้านท่ี
ชนะเลิศสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน

รับผิดชอบต่อสังคม พ้ืนท่ีหมู่บ้าน ตำาบล 
ได้รับการพัฒนาให้เกิดความสวยงาม 
สะอาด อย่างย่ังยืน และประชาชนมี
การจัดระเบียบในครัวเรือนอย่างสะอาด 
ถูกสุขลักษณะ
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นำ ร่องอาคารศูนย์ราชการ

เป็นตึกประหยัดพลังงานสู่เมืองสีเขียว Green City

ตามนโยบายรัฐบาล

และกรอบการพัฒนา IMT – GT

เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา

เป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ของส่วนราชการในจังหวัด 

สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ในอาคารได้ถึงร้อยละ ๑๕
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การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ เป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ

ใช้พลังงานทดแทนของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดทำาเมืองสงขลาสู่เมืองสีเขียวตามนโยบายรัฐบาล

และกรอบการพัฒนา IMT – GT

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สงขลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ในจังหวัดสงขลา

การดำาเนินงานระหว่างเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ประกอบด้วย การจัดทำาโครงการ แบบแปลน

ประมาณราคา เพือ่ประกอบการเสนอ

ขออนมุติัโครงการ และการขออนุญาต

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ

ดำาเนินการได้แล้วเสร็จ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำาร่องอาคารศูนย์ราชการ

เปน็ตกึประหยดัพลงังานสูเ่มอืงสเีขียว 

Green City สามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้น

พลังงานในอาคารได้ถึงร้อยละ ๑๕ 

และสนบัสนนุแนวทางการจดัทำาเมอืง

สงขลาสูเ่มอืงสเีขยีว Green City ตาม

นโยบายรัฐบาลและกรอบการพัฒนา 

IMT – GT

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินงานโครงการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

บนหลังคาอาคารศูนย์ราชการจังหวัด

สงขลา ระยะที ่๒ ขนาดกำาลงัผลติ ๖๐ 

KW ตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสงขลา

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ยับยั้งการทำ ลายป่าต้นน้ำ ชุมชน

ด้วยการคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ 

โดยแจ้งสำ นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำ ภู

ร่วมสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น

และชี้แจงขั้นตอนการขอประทานบัตร 

เน่ืองจากประชาชนเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน

ซึ่งในที่สุดผู้ประกอบการได้ขอถอนบัตรเหมืองแร่ออก
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ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดหนองบัวลำาภูได้รับหนังสือกลุ่มราษฎรตำาบลกุดแห่ 

อำาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำาภู กรณี บริษัท ศรีรุ่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จำากัด ได้ย่ืนคำาขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ควอตซ์ 

ผูร้อ้งและกลุม่ราษฎรตำาบลกดุแหท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากกรณีดงักลา่ว จึงขอโตแ้ยง้และคัดคา้นการขอประทานบัตรทำาเหมอืงแร่

ของบริษัทฯ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

หนองบัวลำ ภู การคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่

ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดได้บูรณาการ

หน่วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือหาทางออก

ในการแก้ไขปัญหาการคัดค้านการ

ขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยแจ้ง

ให้สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

หนองบัวลำาภูเข้าร่วมสังเกตการณ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการ

ขอประทานบัตร ณ ศาลาประชาคม

บ้านสนามชัย และชี้แจงขั้นตอนการ

ดำาเนินการเก่ียวกับการขอประทานบัตร 

ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วยในการขอ

ประทานบัตร เนื่องจากเกรงว่าจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนตามข้อ

คดัคา้น โดยองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

กุดแห่ จะได้พิจารณาให้ความเห็น

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ราษฎรสามารถรักษาป่าต้นน้ำา

ของชุมชน เนื่องจากการทำาเหมืองแร่

จะทำาให้น้ำาธรรมชาติเกิดการตื้นเขิน 

มีผลต่อสัตว์น้ำา เน่ืองจากเป็นการ

ทำาลายแหลง่วางไข ่แหลง่อาหาร ท่ีอยู่

อาศัย เกิดการทำาลายทรัพยากรป่าไม้ 

ตั ้งแต่ขั ้นตอนการสำารวจจนกระทั ่ง

ขุดเจาะได้ แล้วนำาไปส่งยังผู้รับซ้ือ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขอประทานบัตรแปลงนี้ในลำาดับ

ต่อไป ทั ้งนี ้ ได้รายงานเรื ่องคัดค้าน

ดังกล่าว และขอรับการสนับสนุนแนวทาง

ดำาเนินการจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ ซ่ึงในท่ีสุดผู้ประกอบการ

ได้ขอถอนบัตรเหมืองแร่ออก ปัญหา

จึงยุติ

ป่าจะถูกถากถางเพื่อการสำารวจ เมื่อ

พบแร่แล้วป่าจะถูกทำาลายอย่างถาวร
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ฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้ทวงคืนจากการดำ เนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน 

(การตัดไม้ยางพารา) 

โดยมีกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

ในหลวงฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี 

และเทิดไท้ ๘๔ พรรษา องค์ราชินี 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 

และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ตามแนวพระราชดำ ริ
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จังหวัดหนองบัวลำาภูได้วางยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ที่กำาหนด คือการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าอย่างน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ

ภายใน ๑๐ ปี

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

หนองบัวลำ ภู การดำ เนินการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำ ลายทรัพยากรป่าไม้ 
การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

การฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ท่ีได้ทวงคืนจากการดำาเนินงานตามแผน

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน 

(การตัดไม้ยางพารา) โดยมีกิจกรรม 

ดังนี้  ๑) ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

ในหลวงฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี 

และเทิดไท้ ๘๔ พรรษา องค์ราชินี 

๒) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู

สภาพป่า ๓) จัดกิจกรรมปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัว สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามแนว

พระราชดำาริ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ความเกื้อกูลกันระหว่างป่าและ

คน ทำาให้มีความพออยู่ พอกิน พอใช้ 

ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการบุกรุกป่า

อย่างย่ังยืน รวมทั้งสร้างเครือข่าย

อาสาสมคัรพทัิกษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำา

หน้าที ่ช่วยดูแลและบำารุงรักษาป่า

ให้ครอบคลุม ตลอดจนแจ้งเต ือน 

เฝ้าระวัง และคุ้มครองรักษาพ้ืนท่ีป่าไม้

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการปลูก

ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำาลาย

ทรัพยากรป่าไม้ โดยการฟื้นฟูและ

ปลูกทดแทนจากยุทธการการตัดไม้

ยางพารา เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

แบ่งเป็น ขยะเก่าสะสม ขยะใหม่ ขยะอันตราย 

และชุมชนต้นแบบ พร้อมกับคัดเลือก

เทศบาลตำ บลโพสะ อำ เภอเมืองอ่างทอง 

เป็นชุมชนต้นแบบ ประจำ ปี ๒๕๕๙ 

เนื่องจากมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมถึงเผยแพร่ความรู้

สู่ชุมชนในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่อื่นๆ
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ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และตามประกาศระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยการจัดระบบบรหิารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวดัอา่งทองจงึไดจ้ดัทำาโครงการการบรหิารจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับการดำาเนินการข้างต้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อ่างทอง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
จังหวัดอ่างทอง

การจัดประชุมคณะทำางานการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยี

อันตราย จังหวัดอ่างทอง เพ่ือขับเคล่ือน

การดำาเนินงานของจังหวัดให้ประสบ

ผลสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แบ่งเป็น 

ขยะเก่าสะสม ขยะใหม่ ขยะอันตราย 

และชุมชนต้นแบบ ซ่ึงจังหวัดได้คัดเลือก

เทศบาลตำาบลโพสะ อำาเภอเมืองอ่างทอง 

เป็นชุมชนต้นแบบ ประจำาปี ๒๕๕๙ 

เนื่องจากมีการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตรายอย่าง

เป็นรูปธรรม เช่น จัดต้ังธนาคารขยะ 

รา้นค้าศูนยบ์าท การเลีย้งไสเ้ดือนเพือ่

กำาจัดขยะย่อยสลาย และการบริการ

สายด่วนรีไซเคิล เป็นต้น นอกจากนี้ 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จ ังหว ัดม ีการบร ิหารจ ัดการ

ขยะมูลฝอยและของเส ียอ ันตราย

ท่ีประสบความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

รวมถึงพิษภัยจากขยะอันตรายและ

ผลพลอยได้จากการเป็นที่ศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานต่าง  ๆทำาให้เกิดการกระจาย

รายได้สู่ชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้

จังหวัดจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากขยะ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสนับสนุนด้านวิชาการ การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน สถานศึกษา รวมถงึ

การเฝ้าระวังและตรวจติดตาม พร้อมกับ

รณรงค์เรื่องการลด ละ เลิก การใช้

ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นขยะที่

ย่อยสลายยาก และเป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ยังได้เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยสู ่ชุมชนในพื้นที่

ของตนเองและพื้นที่อื่นๆ
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ขับเคลื่อน ๒๗ วาระจังหวัดตรัง ใน ๓ กลยุทธ์

 ได้แก่ รวมพลังคืนความสุข ๙ วาระ

รุกการพัฒนา ๙ วาระ

และเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง ๙ วาระ

โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

พร้อมสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่

ทำ ให้การนำ องค์การเป็นระบบ และส่งต่อ

อย่างสอดคล้อง ส่งผลให้ความสุขมวลรวม

ของชาวตรังเพิ่มขึ้นจาก ๘.๐๒ ในปี ๒๕๕๘ 

เป็น ๘.๓๖ ในปี ๒๕๕๙ 
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จงัหวดัตรงัไดก้ำาหนดนโยบายคืนความสุขท่ีพอเพยีงใหช้าวตรงั ภายใตค้ำาขวญั

ว่า “มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนสู่ ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยได้นำาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มาเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เกิดผลการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ตรัง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ ปี ๒๕๕๙ 
หมวด ๑ ด้านการนำ องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

การนำาระบบการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ในการ

ขับเคล่ือน ๒๗ วาระจังหวัดตรัง ใน ๓ 

กลยุทธ์ ได้แก่ รวมพลังคืนความสุข ๙ 

วาระ รุกการพัฒนา ๙ วาระ และเปิดฟ้า

การท่องเที่ยวตรัง ๙ วาระ และสร้าง

ผลงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การ สามารถ

บูรณาการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนไปใน

ทิศทางเดียวกัน และคัดเลือกกิจกรรม 

Best Practice และ Best of Best 

Practice เป็นกิจกรรมดีเด่นตาม

นโยบายคืนความสุขท่ีพอเพียงให้ชาวตรัง

แบบบูรณาการ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำาองค์การอย่างเป็นระบบ 

และการส่งต่ออย่างสอดคล้อง ซึ่งเป็น

ฟันเฟืองสู่ความสำาเร็จและสัมฤทธิ์ผล 

สง่ผลให้ความสขุมวลรวมของชาวตรงั

เพิ่มขึ้นจาก ๘.๐๒ ในปี ๒๕๕๘ เป็น 

๘.๓๖ ในปี ๒๕๕๙ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จังหวัดตรังใช้ เกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน 

ฉบับท่ี ๒ เป็นกรอบแนวทางในการ

ขบัเคล่ือนการพฒันาจงัหวดัเพือ่บรรลุ

วิสัยทัศน์จังหวัดต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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พัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดนครพนม

 โดยขยายผลการดำ เนินงานจาก ๕ มิติ 

เป็น ๙ มิติ (เพิ่มมิติการสร้างวัฒนธรรม 

การสร้างกระแสการขับเคลื่อนจังหวัดใสสะอาด 

สานพลังประชารัฐ) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ และสำ รวจ

ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ผ่านทางแบบสอบถามหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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จากนโยบายสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดนครพนมจึงดำาเนินโครงการ 

โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นที่เชื่อถือ

ไวว้างใจของประชาชนดว้ยกระบวนการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมและชมุชน โดยเปดิโอกาสใหส้าธารณชนรว่มตรวจสอบ

บคุลากรของภาครัฐเพิม่ขึน้ พฒันาและนำามาตรการทางสงัคมมาใชค้วบคูกั่บการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ปอ้งกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครพนม โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
จังหวัดนครพนม ประจำ ปี ๒๕๕๙

การดำาเนินงานใน ๕ มิติ คือ มิติ

ท่ี ๑ ด้านบทบาทผู้บริหารและความ

พยายามริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้าง

ความโปร่งใส มิติท่ี ๒ ด้านความเปิดเผย

ข้อมูล มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน มิติท่ี ๔ ด้านการเสริมสร้าง

ค ุณธรรม จร ิยธรรม และจรรยา

ข้าราชการ มิติท่ี ๕ ด้านสภาพแวดล้อม

สถานท่ีทำางาน และภายหลังเพ่ิมอีก ๔ 

มิติ คือ มิติท่ี ๖ การสร้างวัฒนธรรม มิติ

ท่ี ๗ การขยายผลจากมิติท่ี ๖ มิติท่ี ๘ 

การสรา้งกระแสการขบัเคลือ่นจงัหวดั

ใสสะอาด มิติท่ี ๙ สานพลังประชารัฐ การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การทำางานเป็นทีมโดยบูรณาการ

ทำางาน สร้างสรรค์สามัคคี และการ

ดำาเนินงานสำานักงานพัฒนาชุมชน

ใสสะอาด ทำาให้จังหวัดได้รับรางวัลท้ัง

บุคคลและองค์กรจากหลายสถาบัน 

รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างและวางกลไก

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างกระแสการขับเคลื่อน

จังหวัดใสสะอาด ภายใต้โครงการ 

“นครพนมใสสะอาด คนในชาติมีสุข” 

และ “โครงการคนดศีรโีคตรบรูณ”์ ตัง้

เป้าหมายการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 

จำานวน ๒๐๐ ชุมชน ในปี ๒๕๖๐ 

เป็นการขับเคลื่อนโดยใช้แนวทาง

พัฒนาชุมชนใสสะอาดใน ๕ มิติ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานในการดำาเนินงานโครงการ

ต่างๆ โดยมีการสำารวจความคิดเห็น

ของประชาชนหรือผู้รับบริการผ่านทาง

แบบสอบถามหรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที ่เป็น

รูปธรรมและตอบสนองต่อนโยบายการ

กำากับองค์การที ่ด ีของจังหวัดและ

กรมการพัฒนาชุมชน
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จังหวัดออกคำ สั่งให้ช่างรังวัดทุกคน

สามารถดำ เนินการรังวัดได้ทุกท้องที่

ในจังหวัดนครสวรรค์ และนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาพัฒนาการรังวัดที่ดินโดยใช้สมุดคุมคิวนัดรังวัด

ผ่านระบบ Online เล่มเดียว

การเพิ่มทางเลือกในการรับบริการผ่าน Smart Phone

ส่งผลให้คิวรอคอยนัดรังวัดลดลงกว่าก่อนดำ เนินการ 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

ช่วยยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัย

และเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ทำ ให้ประชาชนพึงพอใจ และไว้วางใจ

การบริการของจังหวัดมากขึ้น
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ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาคิวนัดรังวัดในแต่ละสำานักงานท่ีดิน
สาขาและส่วนแยก มีระยะเวลาแตกต่างกันมาก คือ บางสาขามีระยะเวลานัดรังวัดเพียง ๔๙ วัน ขณะท่ีบางสาขามีระยะเวลานัด
รังวัดถึง ๑๔๕ วัน สำานักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำาส่ังให้ช่างรังวัด
ทุกคนสามารถดำาเนินการรังวัดได้ทุกท้องท่ีในจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงส่งผลให้ปัจจุบันคิวนัดรังวัดแต่ละสำานักงานใกล้เคียงกัน และ
ระยะเวลานัดรังวัดส้ันลงกว่าเดิม (คิวรังวัด เท่าเทียม ท่ัวถึง ทุกท้องท่ี) 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

นครสวรรค์ ยกระดับพัฒนาการบริการ (๓ ท)  
“เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่”

การอาศัยอำานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ออกคำาส่ังแต่งต้ังให้ช่างรังวัด
ทุกคนในจังหวัดสามารถรังวัดได้ทุก
พื้นที่ในเขตจังหวัด โดยไม่ต้องมีคำาสั่ง
โยกย้ายหรือส่ังให้ไปช่วยราชการ ตลอดจน
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื ่อพัฒนาด้านการรังวัดที ่ดินโดย
การพัฒนาสมุดคุมคิวนัดรังวัดให้เป็น
เล่มเดียว ผ่านระบบ Online รวมถึง
การให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบ
การรับบริการตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของตนเอง (Service 
You Design) ผ่านโทรศัพท์ Smart 
Phone (m-Service) โดยผู้ขอไม่ว่าจะอยู่
ขอบเขตใดของมุมโลก ก็สามารถจองวัน
รังวัดโดยส่งคำาขอผ่านมือถือถึงสำานักงาน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนผู้รับ
บริการส่งคำาขอผ่าน Smart Phone ถึง
สำานักงานท่ีดิน พร้อมกำาหนดนัดวันรังวัด 
และนัดวันจดทะเบียนและรับโฉนดท่ีดิน
จากฝ่ายทะเบียนตามความสะดวกและ
ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งช่วย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดทำาคำาขอในรูปแบบ Appli-
cation เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในการวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เร่ิมขับเคล่ือนอย่าง
จริงจัง และเป็นพ้ืนฐานสู่โมเดลไทยแลนด์ 
๔.๐ ท่ีจะเช่ือมต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เพ่ือนำาพาประเทศไทย สู่ความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืน อย่างแท้จริง

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ท่ีดินเพ่ือกำาหนดวันรับโฉนดท่ีดิน พร้อมท้ัง
ติดตามความก้าวหน้าของงานรังวัด
ผ่าน Timeline ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
และมีการนำาระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level 
Agreement) มาบริการประชาชน โดย
กำาหนดระดับการให้บริการ พร้อมระยะ
เวลาให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ ส่งผลให้
คิวรอคอยนัดรังวัดลดลงกว่าก่อน
ดำาเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัยและ
เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ ทำาให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ และไว้วางใจการบริการ
ของจังหวัดมากข้ึน
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พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ 

มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร 

ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป

โดยการจัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ลงตำ แหน่งในระบบ

พัฒนาและลงฐานข้อมูลใหม่ 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผ่าน Internet
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จังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสำาคัญของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จึงได้

ดำาเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ข้ึนมาใช ้เพ่ือการบริหารงานแบบบรูณาการอยา่งมปีระสิทธภิาพ สำาหรบัประกอบ

การตัดสินใจในการดำาเนินงานของจังหวัด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

พะเยา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา

การดำ า เนินงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ

บริหารราชการแบบบรูณาการ จงัหวดั

พะเยา มีการจดัประชมุหารอืแนวทาง

การดำาเนินงาน โดยมีกิจกรรม ๕ ข้ันตอน

คือ จัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง การพัฒนา

ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

ลงตำาแหน่งในระบบ พัฒนาและลง

ฐานข้อมูลใหม่ ตลอดจนเผยแพร่

ข ้อม ูลสารสนเทศภูม ิศาสตร์ผ ่าน 

Internet

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดพะเยามีระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน

เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริหาร ส่วนราชการ และประชาชน

ทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้

โปรแกรมฐานข้อมูลจำานวนหลังคาเรือน 

และข้อมูลอื่นๆ ที่จังหวัดได้พัฒนาขึ้น 

จำานวน ๖ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

ฐานขอ้มลูพกิดัหลงัคาเรอืน ฐานขอ้มลู

สถานการณ์ไข้เลือดออก ฐานข้อมูล

ผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูล

ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และฐานข้อมูล

พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ที่ค้างการพิจารณา

เพื่อเร่งยุติเรื่องร้องทุกข์โดยเร็ว

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมโต๊ะกลม

ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกวันพุธ 

และรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ต่อผู้บังคับบัญชา ผ่านทางระบบ LINE 

เป็นประจำ ทุกวัน 

เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหา

ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
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จงัหวดัยโสธรจดัตัง้ศนูยด์ำารงธรรมทำาหนา้ทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์ให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสาร ให้คำาปรึกษาเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม จึงได้

จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดยโสธร

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ยโสธร โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำ รงธรรม
จังหวัดยโสธร

ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดยโสธร

ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว โดยมีการปรับปรุงสถานที ่

รวมทั้งปรับปรุงด้านบุคลากรและการ

ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนร ้องทุกข ์ โดยมี

การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการอยู่เวร

ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นหัวหน้าศูนย์ดำารงธรรม

จงัหวัด และมกีารแตง่ตัง้นติกิรประจำา

ส่วนราชการในจังหวัด และบุคลากร

จากหน่วยงานสนับสนุนอยู่เวรปฏิบัติ

หน้าที่ราชการประจำาวัน ในส่วนของ

การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาท่ีค้าง

การดำาเนินการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมทุกวันพุธ 

โดยเชิญส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้อง

ประชุมหารือแนวทางการพิจารณา

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประสานงานและการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำารงธรรม

จังหวัดยโสธร ทำาให้ประชาชนได้รับ

บริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และ

ตรงต่อความต้องการในเรื่องที่เป็น

ปัญหา หน่วยงานระดับจังหวัดและ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำา

ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการนำาระบบเทคโนโลยี

มาใช้กับการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังค้างการ

พิจารณาดำาเนินการ เพ่ือให้เร่ืองร้องเรียน

ร้องทุกข์ได้ข้อยุติโดยเร็ว และป้องกัน

มิให้ผู ้ร ้องไปร้องเรียนยังหน่วยงาน

อ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังได้รายงานข้อมูล

เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้บังคับ

บญัชาผา่นทางระบบ LINE เปน็ประจำา

ทุกวัน เพื่อจะได้พิจารณาสั่งการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็

อำาเภอ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ มี

ความเข้าใจปัญหาอุปสรรคในการ

ทำางานของแต่ละหน่วย
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จัดทำ ตู้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

ก่อนประชาชนยื่นคำ ขอจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม เพื่อใช้วางแผนการบริหารจัดการที่ดิน

ของตนเองได้สะดวก ณ สำ นักงานที่ดินใกล้บ้าน 

และจัดทำ โครงการพัฒนาต่อยอดตู้ตรวจสอบราคา

ประเมินที่ดิน ให้เป็นตู้ค้นหาตำ แหน่งและ

รูปแปลงที่ดิน (Lands Maps) พร้อมราคา

ประเมินที่ดินแบบรายแปลง เพื่อเพิ่มช่องทาง

ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค 

สะดวก และทั่วถึง
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สืบเน่ืองจากการจัดทำาข้อเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ สำานักงานท่ีดินจังหวัดลำาพูน ได้นำาเสนอแนวทางการดำาเนินการในการจัดทำาตู้ตรวจสอบราคาประเมินท่ีดิน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบราคาประเมินท่ีดินก่อนย่ืนคำาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
จัดการเก่ียวกับท่ีดินของตนเองได้อย่างสะดวก ณ บริเวณสำานักงานท่ีดินใกล้บ้าน แต่เน่ืองจากในปี ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้ประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ใหม่ จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาต่อยอดตู้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ให้เป็นตู้ค้นหาตำาแหน่งและ
รูปแปลงท่ีดิน (Lands Maps) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีได้รับการจัดสร้างและพัฒนาโดยกรมท่ีดิน ปัจจุบันสามารถให้บริการตู้ค้นหารูปแปลง
และตำาแหน่งท่ีดิน พร้อมราคาประเมินแบบรายแปลงติดต้ังไว้บริการ ณ สำานักงานท่ีดินทุกแห่ง สามารถค้นหาและแสดงตำาแหน่งท่ีดิน
ตามเลขท่ีเอกสารสิทธิท่ีดินของกรมท่ีดินได้ท่ัวทุกแปลงในประเทศไทย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

ลำ พูน
โครงการพัฒนาต่อยอดตู้ตรวจสอบราคาประเมินท่ีดิน สู่ตู้บริการตรวจสอบ
ตำ แหน่งและภาพแปลงท่ีดิน ของกรมท่ีดิน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สำ นักงานท่ีดินจังหวัดลำ พูน

การดำาเนินการต้ังแต่แรกเป็นการ
คิดประยุกต์เพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจงานของ
กรมท่ีดิน และสำานักงานท่ีดินโดยตรง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ร่วมตรวจสอบ/ป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การทุจริตเก่ียวกับราคาประเมินท่ีดิน 
อีกท้ังเพ่ืออำานวยความสะดวกในการ
ติดต่อขอทราบราคาประเมินท่ีดินให้
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองอย่าง
รวดเร็วและได้จัดจ้างเอกชนดำาเนิน
การสร้างโปรแกรมและจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมจอระบบสัมผัส

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชน/เจ้าของท่ีดิน/เจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
ของตนเอง ก่อนยื่นคำาขอดำาเนินการ
ทำาธุรกรรมเก่ียวกับที่ดินต่างๆ เพื่อ
วางแผนการใช้ประโยชน์/เตรียมการ
ด้านค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และเปน็การเพิม่ชอ่งทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค 
สะดวก และทั่วถึง

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างโปรแกรมตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานค้างระหว่าง
ดำาเนินการ ท่ีประชาชนได้ย่ืนเร่ืองราวหรือ
คำาขอไว้ วา่ไดด้ำาเนนิการถงึขัน้ตอนใด
เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบ
ติดตามความก้าวหน้าและมาติดต่อ
ดำาเนินการเรื่องราวให้เสร็จส้ินต่อไป
ตามกระบวนงานท่ีประกาศไว้ในคู่มือ
ประชาชน

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ต่อยอดโครงการมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ระดับตำ บล (ตำ บลละ ๕ ล้านบาท) 

ของจังหวัดสกลนคร 

ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่

อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกโครงการดีเด่น

พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลแก่ตำ บลที่ชนะการประกวด 

ภายใต้ชื่องาน “โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่

ระดับตำ บล เมืองสกล คนไม่โกง”
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จังหวัดสกลนครได้พิจารณาร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) แล้ว เห็นว่าจังหวัดสกลนครมีการจัดทำาโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล 

อยา่งเปน็ระบบ มกีารดำาเนนิงานตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด ใน ๖ ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นนติธิรรม ดา้นคณุธรรม ดา้นความโปรง่ใส 

ดา้นการมสีว่นร่วม ดา้นความรบัผิดชอบ และดา้นความคุม้คา่ ดงันัน้ เพือ่เป็นการสรา้งขวญัและกำาลงัใจแกผู่ป้ฏบิติังานโครงการ

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดประกวดโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล (ตำาบลละ ๕ ล้านบาท) จังหวัด

สกลนคร ขึ้น

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สกลนคร การประกวดโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำ บล 
(ตำ บลละ ๕ ล้านบาท) จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครได้บูรณาการการ

ทำางานกับส่วนราชการ หน่วยงาน 

อำาเภอ ภาคเอกชน รวมทั้งฝ่ายทหาร

ในพื้นที่ จังหวัด โดยแต่ง ต้ังคณะ

กรรมการในระดับอำาเภอ และจังหวัด 

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

โครงการฯ ระดับอำาเภอ พิจารณา

คดัเลือกโครงการท่ีดเีดน่ ท่ีตำาบลเสนอ 

จำานวน ๓ โครงการ เสนอให้คณะ

กรรมการกำาหนดหลักเกณฑ์พิจารณา 

โดยจังหวัดสกลนครได้กำาหนดจัด

พิธีมอบรางวัลแก่ตำาบลท่ีชนะการ

ประกวด ภายใต้ชื ่องาน “โครงการ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำาลังใจ

ในการทำางาน และหมู่บ้าน ตำาบล 

สามารถต่อยอดโครงการที่มีความ

โดดเด่นให้เกิดประโยชน์กับราษฎรใน

พื้นที่อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ

จ ังหว ัดสกลนครได ้สน ับสน ุน

งบประมาณรายจ ่ายของจ ังหว ัด 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แกโ่ครงการขยายผลมาตรการสง่เสรมิ

ความเป็นอยู่ระดับตำาบล (ตำาบลละ

๕ ล้านบาท) สำาหรับตำาบลที่ชนะ

การประกวด รวมงบประมาณ 

๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับตำาบล 

เมืองสกล คนไม่โกง” หลังเสร็จสิ้น

การประกวด
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พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐภายใต้ค่านิยม 

“อยู่สกล รักสกล ทำ เพื่อสกลนคร” 

โดยใช้ระบบการนำ องค์การกำ หนดทิศทาง

การดำ เนินงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

และถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนได้รับรู้ 

รับทราบ เข้าใจ นำ ไปประยุกต์ใช้กับงาน

ในความรับผิดชอบ โดยให้สำ นักงานจังหวัดสกลนคร

เป็นแกนกลางเชื่อมโยงการดำ เนินงาน

เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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จงัหวดัสกลนครมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจพฒันาการบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ เพื่อนำาพาจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือ ประโยชน์สุขของ

ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและประเทศไทย

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สกลนคร โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐภายใต้ค่านิยม 
“อยู่สกล รักสกล ทำาเพ่ือสกลนคร” 
โดยประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
(ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีทุกภาคส่วน) ท่ีมี
ภูมิลำาเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร
ของจังหวัดมีระบบการนำาองค์การในการ
กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ และถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง โดย
มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการประจำาจังหวัด 
เพ่ือรับผิดชอบการดำาเนินการในแต่ละ
หมวด โดยมีสำานักงานจังหวัดสกลนคร

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชน/ผ ู ้ร ับบร ิการ/ผ ู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการอำานวยความ
สะดวก รวดเร็วทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
จ ังหว ัด/ข ้าราชการ/พน ักงานใน

ประโยชน์ที่ได้รับ

จังหวัดสกลนครจะพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดและให้
บุคลากรในส่วนราชการประจำาจังหวัด 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดม่ัน ถือม่ัน
ในความถูกต้อง ดีงาม กล้าทำาในสิ่งที่
ถูกต้อง เพ่ือให้การพัฒนามีความ
ย่ังยืนจากความร่วมมือของชาวจังหวัด
สกลนครโดยแท้จริงต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

เป็นแกนกลางในการเชื ่อมโยงการ
ดำาเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใน
ปี ๒๕๕๗ จังหวัดผ่านการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื ้นฐาน (Fundamental Level) 
ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดท่ี ๑ 
การนำาองค์การ และในปี ๒๕๕๙ 
ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในหมวดท่ี ๒ การวางแผน
ยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพ่ือนำาไปสู่
การปฏิบัติ

ส่วนราชการประจำาจังหวัด มีการบริหาร
จัดการท่ีคล่องตัวทันต่อสถานการณ์ 
ซ่ึงส่งผลให้การทำางานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้งบประมาณ รวมท้ังเป็นการจูงใจให้
บุคลากรด้วย
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จัดทำ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ในฐานะจังหวัดนำ ร่องของประเทศ

โดยแบ่งแนวเขตการปกครองท้องที่

และเขตปกครองท้องถิ่นในแผนที่ดิจิทัล 

พร้อมบูรณาการหน่วยงาน

นำ ไปใช้ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด

ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และเกิดความโปร่งใส
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จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายในการจัดทำาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

โดยแบ่งแนวเขตการปกครองท้องที่และเขตปกครองท้องถิ่นในแผนที่ดิจิทัลซึ่งใช้แผนที่จากศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเป็น

ฐานข้อมูลในการจัดทำาระบบฯ ดังกล่าว จังหวัดจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำาแผนที่เขตปกครองท้องที่และ

เขตปกครองท้องถิ่นลงในแผนที่ดิจิทัล โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดนำาร่องของประเทศ 

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สมุทรปราการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำ แผนที่เขตปกครองท้องที่
และเขตปกครองท้องถิ่น ในแผนที่ดิจิทัล โดยจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดนำ ร่องของประเทศ

การร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าท่ี

ของศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ ดินเพื่อ

ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ในการ

ปรบัปรงุแนวเขตท่ีดนิ การจดัโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ รองรับการ

บริหารจัดการท่ีดินเชิงระบบและการ

ประยุกต์ใช้สำาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัด 

การสำารวจแนวเขตการปกครองใน

จังหวัดให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง

เพ่ือรวบรวมข้อมูลและแก้ไขท้ายประกาศ

กฎกระทรวงให้ถูกต้อง เป็นไปตาม

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พร ้ อมบ ู รณาการ ให ้หน ่ วยงาน

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

จังห วัด ไ ด้อ ย่า ง รวด เ ร็ว  และ มี

ประสิทธิภาพ มีการนำาไปใช้ในการ

จัดเก็บรายได้จากท้องถ่ินและการ

พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การ

ทำางานของหน่วยงานราชการมีความ

โปร่งใส ทำาให้ประชาชนมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้นตามลำาดับ

ประโยชน์ที่ได้รับ

จังหวัดใช้แผนท่ีดิจิทัลจากศูนย์

ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน ใน

มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ โดยใชแ้นวเขต

การปกครองเดียวกันทั้งจังหวัด ทำาให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถพัฒนา

และแก้ไขปัญหาในพื้น ท่ีได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

ที่เกี่ยวข้องนำาขอบเขตดังกล่าวไปใช้

ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำาแผนที ่

เขตปกครองท้องที่และเขตปกครอง

ท้องถิ่นลงในแผนที่ดิจิทัล
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สร้างรูปแบบการพัฒนาตำ บลและหมู่บ้าน/

ชุมชนแห่งความสุข (Happiness Model)

ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง

ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ 

และพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดี

บนฐานเศษฐกิจแบบพอเพียง
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จังหวัดสระแก้วได้กำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำาหนดวิสัยทัศน์ในเรื่อง

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การดูแลสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้สามารถปรับตัวในการประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม 

ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพทั้ง ๔ มิติ คือ มิติด้านคนดี มิติด้านสุขภาพดี มิติด้านรายได้ดี (พอดี) และ

มิติด้านสิ่งแวดล้อมดี ภายใต้โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง  

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สระแก้ว โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง 
(Sa Kaeo Happiness Model)

การแต่งตั้งคณะกรรมการและ

คณะทำางานรองรับทุกระดับ (จังหวัด 

อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน/ชุมชน) และ

จัดประชุมคณะกรรมการและคณะ

ทำางานขับเคล่ือนโครงการ พร้อมจัดทำา

เกณฑ์ประเมินความสำาเร็จ จัดทำา

ข้อตกลงความร่วมมือการดำาเนินงาน 

(MOU) กับผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จัดงานสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 

๔ ดี ด้วยระบบ GIS จัดทำามาตรการ

ทางสังคม เป็นต้น 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้างรูปแบบการพฒันาตำาบล

และหมู ่บ ้าน/ชุมชนแห่งความสุข 

(Happiness Model) ภายใต้ ๔ ดี 

วิถีพอเพียง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ีดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเสริมสร้าง

กลไกการบูรณาการความร่วมมือ

ในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นและชุมชนให้

เข้มแข็ง ไปสู่การเปล่ียนแปลงทุนมนุษย์ 

และคณุภาพสงัคมทีด่กีวา่เดมิ บนฐาน

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การส่งเสรมิคนด ีการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชวีติท่ียัง่ยนื ดว้ย ๔ ด ีวถิพีอเพยีง การ

ส่งเสริมการเรียนรู้สระแก้วเมืองแห่ง

ความสุข การสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 

๔ ดี วิถีพอเพียง ประจำาอำาเภอ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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ประดิษฐ์เครื่องวัดความสูง

ของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์

โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียงคันละ ๑ นาที

ด้วยเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน

จากฝีมือของเจ้าหน้าที่สำ นักงาน

โดยไม่ใช้งบประมาณของทางการ

 เพื่อบริการประชาชนด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ  โปร่งใส 

ลดปัญหาร้องเรียน ซึ่งได้รับรางวัล 

“นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

ระดับดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖” 

และในปี ๒๕๕๙ 

ได้รับรางวัล “การพัฒนาคุณภาพ

การบริการอย่างต่อเนื่อง”
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รถยนต์ท่ีขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนประจำาปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รถขนส่ง) จะต้องผ่านการตรวจสภาพจากพนักงานตรวจสภาพรถ กรณีรถยนต์โดยสารสาธารณะจะต้องตรวจสภาพรถ
ปีละ ๒ คร้ัง โดยวัดความสูงของรถยนต์ด้วยตลับเมตร ซ่ึงเหมาะกับรถยนต์ท่ีมีขนาดความสูงไม่มากและลักษณะของพ้ืนตัวถังรถด้านบน
ราบเรยีบ แตป่จัจบุนัทัง้รถยนตโ์ดยสารหรือรถทีใ่ชง้านเฉพาะกจิมตีวัถงัทีส่งูใหญแ่ละมอีปุกรณด์า้นบนของตวัถงัเพิม่เตมิ เปน็อปุสรรค
ต่อการวัดความสูง สำานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีตระหนักถึงปัญหาและข้อจำากัดข้างต้น จึงได้คิดประดิษฐ์เคร่ืองวัดความสูงของรถยนต์
ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์ เพ่ือความเท่ียงตรง สะดวกรวดเร็วในการทำางานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ทำาการตรวจวัด

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

สิงห์บุรี การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์

การประดษิฐเ์ครือ่งวดัความสูงดว้ย
แสงเลเซอร์ โดยดำาเนินการ ดังน้ี ๑) เจ้าหน้าท่ี
เปิดกล้อง CCTV ตัวท่ีหน่ึง เพ่ือเก็บภาพท่ี
ปรากฏบนหลังคาผ่านมาทางจอโทรทัศน์ 
ท่ีติดต้ังอยู่ข้างๆ โต๊ะทำางานของเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือตรวจสอบลักษณะโดยท่ัวไปรวมท้ัง
อุปกรณ์ต่างๆ บนหลังคารถและพิจารณา
ตำาแหน่งสูงสุดของตัวรถท่ีจะวัด ๒) เล่ือน
รถยนต์ให้ตำาแหน่งสูงสุดของหลังคารถ
ไปอยู่ตรงกับแนวลำาแสงเลเซอร์ แล้วเปิด
กล้อง CCTV ตัวท่ีสอง เพ่ือจับภาพไปท่ี
จอแสดงสเกลความสูงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม 
๓) เลื่อนชุดแสงเลเซอร์ขึ้นไปด้านบน
พร้อมทั้งเปิดแสงเลเซอร์เพื่อให้ลำาแสง
ส่องไปกระทบจุดสูงสุดของตัวถังรถและ
แสงเลเซอร์จะผ่านไปตกกระทบบนจอ
แสดงสเกล ภาพท่ีจุดแสงเลเซอร์ตกกระทบ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำา โปร่งใส ลดปัญหาการ
ร้องเรียน สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
ซ่ึงจากเดิมวัดด้วยตลับเมตรใช้เวลาคันละ 
๗ นาที แต่เม่ือใช้นวัตกรรมวัดความสูง
ด้วยแสงเลเซอร์ใช้เวลาเฉล่ียคันละ ๒ นาที 
ปัจจุบันบุคลากรเกิดความชำานาญในการ
ใช้เครื ่องมือสามารถลดระยะเวลาให้
บริการเฉล่ียคันละ ๑ นาที คิดเป็นร้อยละ
การลดลงของระยะเวลาการให้บริการ
รอ้ยละ ๕๐ และสามารถนำาเวลาทีเ่หลอื
ไปให้บริการในด้านอ่ืนๆ ได้อีก ส่งผลให้ได้
รับรางวัล “นวัตกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ระดับดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดี
ย่ิงข้ึน และนำาเสนอกรมการขนส่งทางบก
เพื ่อพิจารณานำานวัตกรรมดังกล่าว
ไปขยายผลครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
ท่ัวประเทศ

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

และในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “การ
พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง” 
จากสำานักงาน ก.พ.ร. เนื่องจากใช้วัสดุ
ทีม่อียูแ่ลว้และบางสว่นไดจ้ดัหาใหมซ่ึง่
เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานช่วยกันประดิษฐ์ 
โดยใช้เทคนิคท่ีไม่สลับซับซ้อน ขณะท่ีการ
ติดต้ังอุปกรณ์และควบคุมวิธีการทำางานใช้
วธิกีลไก (manual) ในการประดษิฐแ์ละ
ใช้งานด้วยหลักการง่ายๆ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางราชการ

บนจอสเกลแสดงความสูงจะไปปรากฏบน
จอโทรทัศน์ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีสามารถอ่านค่า
ความสูงท่ีวัดได้จากจอโทรทัศน์ 
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ส่วนราชการ 

ได้บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

อย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

จากหน่วยงานภายนอก

โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

การกำ หนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง 

ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
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รฐับาลใหค้วามสำาคญักบัการปอ้งกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ

ในภาครัฐ ควบคู่กับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

และจากผลการจัดทำาดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ จำานวน ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเพื่อความ

โปร่งใสนานาชาติ ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๘๕ ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านภาพลักษณ์ในเรื่องการคอร์รัปชันของ

ประเทศ จงัหวดัอา่งทองจงึไดจ้ดัทำาโครงการสง่เสรมิความเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการดา้นการเงินการคลังใหกั้บส่วนราชการ

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อ่างทอง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ให้กับส่วนราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง

องค์ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

การจดัทำาบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับ

ส่วนราชการในจังหวัด การกำาหนดเกณฑ์

ประเมินผลการปฏิบัติงานเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลัง การมอบรางวัลหน่วยงาน

ทีม่คีวามเขม้แขง็ในการบรหิารจัดการ

ด้านการเงินการคลังประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเกิดความ

มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยง

ในการดำาเนินงาน เกิดการบูรณาการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

ระหว่างหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับส่วนราชการ ทำาให้ส่วนราชการ

มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ท่ีเข้มแข็ง มีผลการดำาเนินงานท่ีถูกต้อง 

โปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ

จากหน่วยงานภายนอก

ประโยชน์ที่ได้รับ

การดำาเนินโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

ด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป
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จัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม 

โดยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นเจ้าของแผน

และขับเคลื่อนให้เป็นเนื้อเดียวกับจังหวัด 

สามารถสร้างความสมดุล

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม

ทั้งจังหวัดในทุกมิติ 

มีการถอดบทเรียนร่วมกับทุกภาคส่วน 

และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

ตลอดจนติดตามผลการดำ เนินงาน

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำานาจเจริญเกิดจากความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ถูกนำาไปใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดอำานาจเจริญ รวมไปถึงการกำาหนดกลยุทธ์ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำาคัญ การออกแบบกลไกการติดตามประเมินผลการ

ดำาเนินการ และการร่วมกันทบทวนถอดบทเรียนเพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อำ นาจเจริญ โครงการกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดร่วม
ของจังหวัดอำ นาจเจริญ

กระบวนการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วม 

โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนได้เข้ามา

เป็นเจ้าของแผนและขับเคล่ือนไป

พร้อมกัน เพ่ือให้เป็นเน้ือเดียวกันกับ

จังหวัด จนสามารถสร้างความสมดุล

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมท้ัง

จังหวัดในทุกมิติ และความชัดเจนของ

กระบวนการวางแผน มีการถอดบทเรียน

ร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั ้งการ

สรุปออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยติดตามผลการดำาเนินงานและ

นำามาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ

บูรณาการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

อำาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส่วนราชการและหน่วยงานใน

จังหวัดได้รับการยกระดับคุณภาพการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดอย่างมี

วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ให้ความสำาคัญกับประชาชนผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการให้มีความ

ยืดหยุ่นคล่องตัว เกิดการพัฒนาจังหวัด

แบบมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาในด้านการถ่ายทอด

แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมท้ัง

พัฒนาระบบกลไกท่ียืดหยุ่น และ

เอื้อต่อการทบทวน ปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์จังหวัด

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป

โดยมีสำานักงานจังหวัดทำาหน้าท่ีเป็น

หน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลาง

การประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ
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ขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ ๓๓ ปี ๒๕๖๘

โดยจัดทำ ประชาพิจารณ์

จากภาคประชาสังคมและข้อเสนอแนะแนวทาง

การดำ เนินการ จัดทำ แผนยุทธศาสตร์

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

เสนอผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ช่วยสร้างความภาคภูมิใจ

ประชาชนในพื้นที่เกิดความปรองดอง 

เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
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จังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอการดำาเนินการเพื่อจะขอรับการเป็นเจ้าภาพการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ ปี ๒๕๖๘

ความเป็นมา/ความสำ คัญ

อุบลราชธานี โครงการการขอรับเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ (ซีเกมส์)

การจัดทำาประชาพิจารณ์เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากภาคประชาสังคม 
และข้อเสนอแนะแนวทางการดำาเนินการ 
แบบจังหวัดเดียวหรือกลุ่มจังหวัด รวมท้ัง
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การเสนอตัว
เปน็เจ้าภาพจดัการแขง่ขนักฬีาซเีกมส ์
๒๐๒๕ อุบลราชธานี เสนอผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้ส่ือมวลชนทราบ
เป็นระยะ

กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้างความเป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัด รวมถึงการสร้างความ
ภาคภูมิใจของประชาชนในพ้ืนท่ี เกิด
ความสมานฉนัทป์รองดอง/ความเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ
และการท่องเที่ยว

ประโยชน์ที่ได้รับ

การประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนในจังหวัด
จนถึงการประกาศผลพิจารณา ซึ ่ง
หากจังหวัดได้รับการพิจารณาแล้ว
จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ที่เกี ่ยวข้องต่อไป

แผนการดำ เนินงาน
ในระยะต่อไป








