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จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)
ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
แต่งตั้งคณะทำ�งานบูรณาการ
รักษาความปลอดภัยทางทะเล
เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ครอบคลุมทุกมิติ
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กระบี่

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

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดกระบีเ่ ป็นจังหวัดท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมา
เยีย่ มเยือนในปริมาณทีส่ งู ขึน้ ทุกปี จากความหลากหลายของนักท่องเทีย่ วและกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ทำ�ให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่อนักท่องเทีย่ วและประชาชนเพิม่ มากขึน้ จังหวัดกระบีต่ ระหนักถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ นักท่องเทีย่ ว จึงได้บรู ณาการป้องกัน
และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน ขึน้
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยด้านการท่องเทีย่ ว
ทางทะเลจังหวัดกระบี่ กับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
เน้นย้ำ�ให้มีการจัดประชุมติดตามผล
และวิเคราะห์การดำ�เนินงานหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดกับ
นักท่องเทีย่ ว และได้แต่งตัง้ คณะทำ�งาน
บูรณาการรักษาความปลอดภัยทางทะเล
อันดามัน จังหวัดกระบี่ เพือ่ ป้องกันเหตุ
และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครอบคลุม
ทุกมิติ รวมทัง้ จดทะเบียนเรือท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ทีใ่ ห้ครบ ให้ต�ำ รวจน�ำ ้ เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบในพื้นที่
ออกตรวจความปลอดภั ย ในพื ้ น ที ่
ท่องเทีย่ วทางทะเลในช่วงวันหยุดทีอ่ าจมี

นักท่องเทีย่ วมากเป็นพิเศษ รวมทัง้ จัดตัง้
ศูนย์ชว่ ยเหลือนักท่องเทีย่ วเพือ่ บริการ
นักท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ จำ�นวน ๓ จุด จัดวาง
ทุน่ เพือ่ กัน้ เขตพืน้ ทีป่ ลอดภัย ส่งเสริมและ
กวดขันการทำ�ประกันภัยทางทะเล การ
ประกอบการท่องเทีย่ ว จัดประชุมสัมมนา
บูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน กับ
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง
ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การลงนามความร่วมมือกับจังหวัด
ใกล้เคียง เพือ่ บูรณาการแผนการปฏิบตั งิ าน
ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครและบุคลากรหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนบูรณาการกับภาค
เอกชนในการปฏิบัติง านช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางทะเลให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมปฏิบตั งิ านได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

การลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ
เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุทางทะเล ซึง่ เป็นการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทีส่ ามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เสริมความเชื่อมั่นของประชาชนและ
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในจังหวัด
กระบี่
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“๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย”
กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน
ผลิตน้ำ�ตาล เพื่อบังคับใช้กับ
รถบรรทุกและโรงงานผลิตน้ำ�ตาล
ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
รวมถึงแก้ปัญหาการขนส่งอ้อยได้อย่างยั่งยืน
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กำ�แพงเพชร

“๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดกำ�แพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตอ้อยและน้ำ�ตาลที่สำ�คัญ

ของประเทศ การขนส่งอ้อยไปโรงงานน้ำ�ตาลมักเกิดอันตรายทั้งจากตัวรถบรรทุกอ้อยและอ้อยที่หล่นบนท้องถนน รวมถึง
ปัญหาจากการจอดริมถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เนื่องจากถนนตามต่างจังหวัดมีไฟส่องสว่าง
ไม่เพียงพอ จังหวัดจึงได้กำ�หนด “๑๙ มาตรการ การบรรทุกอ้อย” ขึ้น เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินงานตามมติที่ประชุม
เมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เกีย่ วกับ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการขนส่งอ้อย เข้าสู่
โรงงานผลิตน้ำ�ตาล จำ�นวน ๑๙ ข้อ
ที่บังคับใช้ทั้งรถบรรทุกและโรงงาน
ผลิตน้ำ�ตาล เช่น ๑) การบรรทุกอ้อย
ให้ มี ค วามสู ง จากพื้ น ถนน ไม่ เ กิ น
๓.๘๐ เมตร (ปรับแก้เป็น ๔.๐๐ เมตร)
มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้าน
หลัง ไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ท้ายไม่บาน
และมีสายรัดผูกมัดให้แน่น ๒) อ้อยที่
ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุม
ด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น

๓) รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ให้มกี ารติดธงแดง
ขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย ๒ ผืน
เพือ่ ให้เห็นได้ชดั เจนเวลากลางวัน และ
ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณด้านข้าง
ซ้าย - ขวาของตัวรถอย่างน้อยด้านละ
๑ ดวง และด้านท้ายสุดของอ้อยที่ยื่น
ออกมานอกตัวรถอย่างน้อย ๓ ดวง
ในเวลากลางคืน เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน รวมถึงการแก้ปัญหาการขนส่ง
อ้อยเข้าสู่โรงงานได้อย่างยั่งยืน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
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สร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นฐานแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความอยู่ดีมีสุข
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ�ชุมชน/
องค์กรชุมชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มเยาวชน
พัฒนาครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคนในชุมชน
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ตราด

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนบนถนนหมายเลข ๔๘ (เกาะกง – สะแรอัมเบิล) ราชอาณาจักรกัมพูชา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การดำ�เนินงานโครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ และ
ระยะที่ ๒ ดำ�เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือของกรมการพัฒนาชุมชนกับกรมเอเชียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ให้การสนับสนุนงบประมาณแทนกรมเอเชียตะวันออก เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ชาวกัมพูชาตามหลักการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ฐาน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำ�ไปสู่ความอยู่ดี มีสุข รวมถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่สามารถใช้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ � เนิ น การกิ จ กรรมต่ า งๆ
เช่น การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผู้นำ�ชุมชน/องค์กรชุมชน/กลุ่มสตรี/
กลุ่ ม เยาวชน การพั ฒ นาครั ว เรื อ น
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
ทางเดินเพื่อชมป่าชายเลน การสร้าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ซึ่งใช้ในการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องคนในชุ ม ชน
และใช้เป็นสถานที่ประชุมของชุมชน
เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ และใช้ในงาน
พิธีการต่างๆ ของคนในชุมชน เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ นำ � ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพ มี ค วาม
สามารถในการขับเคลื่อนแผนชุมชน
ในการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นชุ ม ชนแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านชุมชน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ป่าชายเลน และธรรมชาติที่สวยงาม
คณะทำ�งาน/เจ้าหน้าทีก่ มั พูชามีความรู้

ความเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการ
ดำ�เนินงานพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
รวมถึงมีครอบครัวตัวอย่างต้นแบบ
ในการดำ�เนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การติ ด ตามสนั บ สนุ น และให้
กำ�ลังใจการดำ�เนินงานในฐานะบ้านพี่
เมืองน้อง
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จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
รถตู้โดยสารสาธารณะ
และรถยนต์รับจ้างสามล้อ
ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหา
การกีดขวางการจราจร
ขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพล
เรียกรับผลประโยชน์
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว
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พระนครศรีอยุธยา

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และรถยนต์สาธารณะ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การแก้ปัญหาการกระทำ�ที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ค้มุ ครองประโยชน์
สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะปัญหารถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถยนต์สาธารณะ (รถตูโ้ ดยสารสาธารณะ รถยนต์รบั จ้าง
สามล้อ ด้วยการจัดระเบียบรถข้างต้น ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพือ่ แก้ปญั หาการกีดขวางการจราจร รวมถึงปัญหา
การร้องเรียนจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติวา่ ผูใ้ ห้บริการรถรับจ้างมีพฤติกรรมไม่ถกู ต้องเหมาะสม ซึง่ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของจังหวัด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้
จั ด ระเบี ย บโดยดำ � เนิ น งานในรู ป แบบ
ประชารัฐ และแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
ประจำ�ท้องทีท่ กุ อำ�เภอ จัดส่งรายละเอียด
ข้อมูลชือ่ วิน หมายเลขผูข้ บั ขี่ เพือ่ จัดทำ�เสือ้ กัก๊
ตามรูปแบบทีก่ �ำ หนด พร้อมกับมอบหมาย
ให้ต�ำ รวจภูธรบูรณาการการปฏิบตั งิ านร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกวดขันจับกุม
ผูท้ น่ี �ำ รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลมาใช้รบั จ้าง
บรรทุกผูโ้ ดยสารอย่างเคร่งครัด กรณีรถยนต์
สาธารณะ สำ�นักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบรถตู้
โดยสารสาธารณะทีม่ สี ถานทีต่ ง้ั คิวรถอยูใ่ น
พืน้ ทีอ่ �ำ เภอต่างๆ ของจังหวัด รวม ๗ อำ�เภอ
และสำ � นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด ได้ กำ� หนด
มาตรการและแนวทางการจัดระเบียบรถยนต์
รับจ้างสามล้อ ซึง่ จากการสำ�รวจและตรวจสอบ
ข้อมูลในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอพระนครศรีอยุธยา
มีจ�ำ นวน ๑๗ วิน รวมทั้งสิ้น ๔๑๗ คัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
การสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
และประชาชนทั่วไปในการใช้บริการรถ
จักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สาธารณะ
ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ความสะดวก มีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน ปลอดภัย โดยจ่ายค่าโดยสาร
ในอัตราทีเ่ ป็นธรรม สามารถขจัดปัญหาผูม้ ี
อิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จากการประกอบ
การรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ตี อ่ การท่องเทีย่ วของจังหวัด
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทาง
ทีร่ ถตูโ้ ดยสารสาธารณะเข้าร่วมบริหารเดินรถ
สามารถกำ�กับควบคุมการบริหารจัดการ
เดินรถผ่านคณะกรรมการบริหารคิวรถตู้
โดยสารสาธารณะของแต่ละคิว ซึง่ จะส่งผล
ให้การเดินรถตูร้ บั – ส่งผูโ้ ดยสารเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทีท่ างราชการกำ�หนด และอยูร่ ะหว่าง
จัดทำ�ร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
ข้อกำ�หนดการให้บริการของรถยนต์รบั จ้าง
สามล้อ และมาตรการลงโทษผูฝ้ า่ ฝืน เพือ่ ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการควบคุมและกำ�กับ
ดูแล โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง

รถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการประจำ�ท้องทีท่ กุ อำ�เภอ
ควบคุมและกำ�กับดูแลการใช้รถจักรยานยนต์
สาธารณะในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบให้เป็นไปตาม
กรอบแนวทางทีจ่ งั หวัดกำ�หนดไว้ ส่วนรถตู้
โดยสารสาธารณะ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
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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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พัทลุง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการป้องกัน
การถูกล่อลวง ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดพัทลุง มีภารกิจในการ
ดูแลคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ กลุม่ เสีย่ งต่อการตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม
ร่วมกับศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพ่ี ง่ึ จังหวัดพัทลุง ได้ด�ำ เนินการเชิงป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยจัดทำ� “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่ เป้าหมายเพือ่
ป้องกันการถูกล่อลวง ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” เพือ่ ป้องกันปัญหาการเสีย่ งต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสูแ่ รงงานนอกระบบ การทำ�งาน
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ให้เร่รอ่ นขอทาน ล่อลวงไปบังคับค้าประเวณี หรือถูกชักจูงไปในรูปแบบต่างๆ การถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นเหยือ่ ของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย จำ�นวน ๒ รุน่ รุน่ ละ ๒๕ คน รวม ๕๐ คน
ซึง่ เป็นกลุม่ สตรี เด็ก และบุคคลทัว่ ไปทีม่ ฐี านะยากจน และกลุม่ เสีย่ งต่อการถูกล่อลวงให้เข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อบูรณาการภารกิจในการสำ�รวจ
วิเคราะห์ความต้องการด้านอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
จัดแผนการฝึกอบรมอาชีพตามความ
เหมาะสมในพืน้ ที่ ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้
คือ การนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพและ
นวดฝ่าเท้า พร้อมให้ความรูค้ วามเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
สร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของ
การถูกล่อลวง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้หญิง เด็ก และบุคคลกลุ่มเสี่ยง
มีความรูค้ วามเข้าใจสถานการณ์ปญ
ั หา
และภัยอันตรายของการถูกล่อลวง
ในรูปแบบต่างๆ และไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของขบวนการค้ า มนุ ษย์ ลดปั ญหา
การเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานแรงงาน มีรายได้
มี ง านทำ � ในท้ อ งถิ ่ น และภู ม ิ ล ำ � เนา
ของตนเอง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การติ ด ตามประเมิ น ผลผู้ ผ่ า น
การอบรม เพื่ อ เข้ า รั บ การอบรมใน
หลักสูตรขั้นที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ผ่าน
การอบรมมีการรวมกลุม่ ในการบริหาร
จัดการและการประกอบอาชีพ
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โครงการ “หมู่บ้านสีขาว
ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม”
มอบสติ๊กเกอร์ครอบครัวสีขาว
สำ�หรับครอบครัวที่ผ่านการ
คัดกรองและการใช้มาตรการ
ทางสังคม กฎกติกาของหมู่บ้าน
เพื่อดำ�เนินการกับครัวเรือน
ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยเรียกมาทำ�บันทึกว่ากล่าวตักเตือน
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ยโสธร

โครงการหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด
ปลอดอาชญากรรม

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาสำ�คัญเกือบทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ โดยเฉพาะ
พืน้ ทีร่ ะดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการแพร่ระบาดและเป็นจุดเริม่ ต้นของปัญหาต่างๆ มากมาย เพือ่ เป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ ที่ จังหวัดจึงได้บรู ณาการความร่วมมือกับสถานีต�ำ รวจภูธรป่าติว้ สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ศรีฐานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกำ�นัน/ผูใ้ หญ่บา้ นและคณะกรรมการหมูบ่ า้ น เพือ่ แก้ไขปัญหาข้างต้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ขัน้ ตอนการดำ�เนินการสำ�หรับหมูบ่ า้ น
ที่เป็นต้นแบบของอำ�เภอป่าติ้ว มีดังนี้
๑) สืบสภาพความเป็นอยูข่ องราษฎรใน
พืน้ ทีเ่ กีย่ วกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๒) ประสานกำ�นัน/ผูใ้ หญ่บา้ น และแหล่งข่าว
ในการติดตามพฤติกรรมผู้ท่เี กี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเพือ่ สืบสวน ๓) ประชาคมผูน้ �ำ
ในพืน้ ทีต่ �ำ บลศรีฐาน เพือ่ หารูปแบบการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จึงมีแนวทางในการจัดทำ�โครงการ “หมูบ่ า้ น
สีขาว ปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม”
๔) จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง
ประจำ�หมูบ่ า้ น เพือ่ ดำ�เนินการรับสมัคร
ครอบครัวทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ ๕) ครอบครัว
ทีผ่ า่ นการตรวจสอบคัดกรองประจำ�หมูบ่ า้ น
ต้องนำ�เข้าสูท่ ป่ ี ระชุมคณะกรรมการพิจารณา
รับรองครอบครัวสีขาวระดับอำ�เภอ โดย
มีนายอำ�เภอเป็นประธาน และจะได้รับ
สติก๊ เกอร์ครอบครัวสีขาว ๖) ทำ�ประชาคม

แยกผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออกจาก
กลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง เพื่อดำ�เนินการ
ปิดล้อมตรวจค้นต่อไป ทุก ๑ – ๒ เดือน
และทุกสัปดาห์จะมีการตัง้ จุดตรวจ จุดสกัด
สัปดาห์ละ ๒ ครัง้ ในหมูบ่ า้ น/พืน้ ทีท่ ส่ี งสัย
ว่าจะมีการรวมกลุม่ เสพยา ๗) สำ�หรับกลุม่
ทีส่ งสัยว่ามีสว่ นยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด ทีไ่ ม่ได้
รับสติก๊ เกอร์มกี ารเรียกมาทำ�บันทึกว่ากล่าว
ตักเตือน รวมถึงการใช้มาตรการทางสังคม
๘) การตัง้ กฎกติกาของหมูบ่ า้ นเพือ่ จัดการ
กับครัวเรือนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม มีระบบ
การเฝ้าระวังและทำ�ลายการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมทัง้ จำ�นวนครอบครัว
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และปั ญ หา
อาชญากรรมในพืน้ ทีล่ ดลง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การรับสมัครครอบครัวทีป่ ระสงค์เข้า
ร่วมโครงการ และให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมูบ่ า้ น จัดทำ�กฎกติกาหมูบ่ า้ น เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่
นอกจากนี้ ได้ท�ำ การสำ�รวจข้อมูลในพืน้ ที่
เพื่อกำ�หนดเป้าหมายดำ�เนินโครงการ
ในรูปแบบให้ประชาชนมีสว่ นร่วม (ประชารัฐ)
พร้ อ มกั บ ทำ � การตรวจสอบประเมิ น
ครอบครัวทีผ่ า่ นการรับรองเป็นครอบครัว
สีขาว ทุก ๓ เดือน เพือ่ ตรวจสอบพฤติกรรม
ของสมาชิกภายในครอบครัว หากพบ
ครอบครัวที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
จะดำ�เนินการทางกฎหมาย
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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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ร้อยเอ็ด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำ�โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE ) มาดำ�เนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ด้วยวิสัยทัศน์ “เติมพลัง TO BE ให้เป็น คนดี เก่ง สุข” เป้าหมาย
“วัยรุน่ วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ ไม่ทอ้ ง” จัดทำ�เป็นองค์ความรูท้ ชี่ ดั เจน ใช้สอื่ ทีท่ นั สมัย โดยจัดเป็นคลิปวีดโิ อและหนังสัน้
ยึดสถานศึกษาทั้ง ๘๘๘ แห่ง เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมสร้างสุข ขยายผลโดยจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การเพิ ่ ม กิ จ กรรมสร้ า งสุ ข ทั ้ ง
ในสถานศึกษาและชุมชน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๙ เกิด ๔
นวัตกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนายกระดับ
ชมรมดีเด่นใน ๔ อำ�เภอขนาดใหญ่
เป็นศูนย์เรียนรู้ ๒) เสริมสร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์ ๓) หลักสูตร วัยรุ่น
วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ ไม่ท้อง
๔) ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในส่วนกิจกรรมได้จดั ประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี (TO BE
NUMBER ONE IDOL) และแข่งขัน TEEN
DANCERCISE ในวันเปิดงานประเพณี
ปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

ปี ๒๕๕๙ เพือ่ สร้างรูปแบบไปขยายผล
ในอำ � เภอ ตลอดจนจั ด พิ ธ ี ล งนาม
ความร่ ว มมื อ (MOU) ระดั บ อำ �เภอ
และตำ � บล ประเด็ น ความร่ ว มมื อ
“วันพฤหัสบดี เป็นวัน TO BE ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด”

ประโยชน์ที่ได้รับ

การแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่าง
ยั ่ง ยืน วัยรุ ่นจัง หวัด ร้อยเอ็ด มีก าร
ก่อเหตุกระทำ�ซ�ำ้ ลดลง และการเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสุขช่วยให้ผลการเรียน
ดีขึ้น รวมทั้ง ผู้ปกครองเข้าใจวัยรุ่น
และมีทักษะในการให้คำ�ปรึกษา
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในอำ�เภอ
ขนาดใหญ่ ๔ อำ�เภอ รวมทัง้ การขยายผล
ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
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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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ระนอง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดระนองได้ดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาลทีต่ อ้ งเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง แม้จะดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเด็ดขาด เพราะ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม จังหวัดจึงได้น้อมนำ�โครงการ
TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับจังหวัด เพือ่ ร่วมรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
และจริงจัง การตั้งงบประมาณ เพื่อ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมโครงการ การ
กำ�หนดยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
เพื่อมุ่งสู่ความสำ�เร็จ ๓ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย การรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึก
และสร้ า งกระแสนิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน การสร้างและการพัฒนาเครือข่าย
เพื ่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติด ทั ้งนี ้ ได้มีการติดตามผล

การดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในเวทีการประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือน ซึ ่งการดำ�เนินงาน
ข้างต้น ส่งผลให้จังหวัดระนองได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และได้รบั
พระราชทานโล่ เ กี ย รติ ค ุ ณ จาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวด
ผลงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE
กลุม่ ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๕๙

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็นพลัง
แผ่นดินที่เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดทำ�แผนงานโครงการต่อเนือ่ ง
ครอบคลุมทุกกิจกรรม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของจังหวัด/ชุมชน TO BE
NUMBER ONE ทุกประเภท ให้ก้าวสู่
เกณฑ์มาตรฐานในระดับสูง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความสามารถของตัวเองสูค่ วามเป็นหนึง่
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จาก
การทำ�กิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคี
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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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สุราษฎร์ธานี

การจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมงาน Full Moon Party

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียง มีนกั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจเนือ่ งจาก
มีการจัดกิจกรรมงาน Full Moon Party ทำ�ให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด อาชญากรรม
แหล่งมัว่ สุม ปัญหาความสงบเรียบร้อย การขาดหน่วยงานเจ้าภาพ/ผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน หน่วยงานทีล่ งไปปฏิบตั งิ านได้รบั แรงกดดัน
จากผูป้ ระกอบการในการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว การไม่มพี น้ื ทีห่ รือช่องทางในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยกรณีฉกุ เฉิน
และขาดการควบคุมการจอดเรือหางยาวบริเวณหน้าชายหาด เป็นต้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารจัดระเบียบ
และดูแลรักษาความปลอดภัยกิจกรรม
งาน Full Moon Party โดยได้บรู ณาการ
ทุกภาคส่วนในการจัดตัง้ ศูนย์อ�ำ นวยการ
รั ก ษาความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ย ว
บริเวณหาดริน้ อำ�เภอเกาะพะงัน และ
ให้หน่วยงานจัดชุดปฏิบตั กิ ารร่วมปฏิบตั ิ
ตามภารกิจของส่วนราชการและการ
จัดเตรียมชุดกูช้ พี /กูภ้ ยั รวมทัง้ ให้อ�ำ เภอ
เกาะพะงัน และเทศบาลตำ�บลบ้านใต้
เร่งรัดดำ�เนินการจัดระเบียบพื้นที่และ
กำ�หนดรูปแบบการวางแผงจำ�หน่าย
อาหารและเครือ่ งดืม่ บริเวณชายหาดให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเร็วและอย่าง
ต่อเนือ่ ง และมีการประสานการปฏิบตั ิ

และทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร
ตำ�รวจ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ

ความปลอดภัยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
ของนักท่องเทีย่ วและประชาชนในพืน้ ที่
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณ
ทีจ่ ดั กิจกรรมและพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียง
รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการ นักท่องเทีย่ ว และ
ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารฯ
นอกจากนี้ ทำ�ให้ภาครัฐสามารถควบคุม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ/
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การกำ�หนดเป็นแผนปฏิบัติการฯ
และบูรณาการการปฏิบตั จิ ากทุกภาคส่วน
ตาม Model “ประชารัฐ” และกำ�หนด
ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสำ�คัญและเห็นพ้องตรงกันว่า
เป็นวาระสำ�คัญเร่งด่วน
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ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่
จังหวัดปลอดขยะในปี ๒๕๖๓
กำ�หนดเป็นวาระจังหวัดที่ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมดำ�เนินการ พร้อมถ่ายทอด
ตัวชี้วัดสู่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยประชาชนได้รับสวัสดิการ
หรือรายได้จากการคัดแยกขยะ
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ขอนแก่น

โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
มีนโยบายในการรณรงค์การทำ�ให้เมืองสะอาด ปราศจากขยะ เป็นส่วนหนึง่ ของ Roadmap การสร้างวินยั ของคนในชาติ ในเรือ่ ง
การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ จังหวัดขอนแก่นได้ดำ�เนินโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (ระยะที่ ๑) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๙ กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ สถานที่ราชการ ที่ว่าการอำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน
หมูบ่ า้ น/ชุมชน สถานบริการสาธารณะ ถนน แม่น�้ำ คูคลอง ครอบคลุมทัง้ จังหวัด และได้ลงนามความตกลง (MOU) กับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “Khon Kaen Zero Waste
by the Year 2020” และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดขอนแก่นได้รว่ มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี ด้วยการจัดประกวดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมสี ขุ จังหวัด
ขอนแก่น (ระยะที่ ๒) ขึ้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชาสั ม พั น ธ์ พ ร้ อ มกั บ
กำ�หนดให้เป็นวาระของจังหวัดที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมดำ�เนินการ มีการ
ติดตามผลงานต่อเนื่องทุกเดือน โดย
จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
ถ่ายทอดตัวชีว้ ดั สูท่ อ้ งถิน่ และทุกภาคส่วน
เพือ่ ดำ�เนินงานโครงการเมืองสะอาดฯ
ประกาศเจตนารมณ์มงุ่ สูจ่ งั หวัดปลอดขยะ
ในปี ๒๕๖๓ สร้างเครือข่าย ชุมชน
ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ
รายได้ จ ากการคั ด แยกขยะไปใช้
ประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีชมุ ชนต้นแบบเพือ่ ใช้ขยายผลเครือข่าย
ชุมชนปลอดขยะให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
และกลุม่ เป้าหมาย ๙ กลุม่ พืน้ ทีม่ คี วาม
ตระหนั ก ในการรั ก ษาความสะอาด
เพิม่ ขึน้

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
ปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกโรงเรียน
ในพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ ขอนแก่น
เมืองสะอาด มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ
ภายในปี ๒๕๖๓
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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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ชลบุรี

โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�จังหวัดชลบุรี
(CHONBURI Model)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตาม
แนวคิด “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” ภายใต้โครงการ “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�ของจังหวัดชลบุรี
โดยใช้ CHONBURI Model” ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในช่วง
การดำ�เนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำ�หลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ�ของจังหวัดชลบุรี มา
บูรณาการจัดการเรียนการสอนปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ จัดทำ�ข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่างผู้ว่าราชการจัง หวั ด
ชลบุรกี บั หัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ดั การ
ศึกษา ๑๓ แห่ง โดยได้นำ�หลักสูตรไป
ทดลองใช้กับสถานศึกษานำ�ร่อง จาก
ทุกสังกัดรวม ๒๓ แห่ง ในภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให้มีการ
นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร และ
นำ � ผลการนิ เ ทศมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
เพื่อนำ�ไปใช้จัดการเรียนการสอนในปี
๒๕๕๙ พร้อมจัดประชุมมอบนโยบาย

การนำ�หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง/
พัฒนาและมีความสมบูรณ์ถกู ต้องตาม
หลักวิชาการไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัด ๕๒๑ แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ

สถานศึ ก ษาได้ พั ฒ นางานและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นการ
มีงานทำ�เมื่อสำ�เร็จการศึกษา ผู้เรียน
มี ค วามรู้ ใ นงานอาชี พ และทั ก ษะใน
การประกอบอาชีพ ได้แก่ ทักษะภาษา
อั ง กฤษเพื่ อ การทำ � งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั ก ษะ
สมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะเพือ่
การประกอบอาชีพ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การนำ�หลักสูตรการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทำ�ทุกระดับชั้นไปใช้ใน
สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษาทุกแห่ง โดย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การดำ � เนิ น งาน
ปัญหา อุปสรรค ผลการดำ�เนินงาน
เพื่อนำ�ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทุกระดับการ
ศึ ก ษาให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว น
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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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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ชลบุรี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์
ที่โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๑, ๒ และ ๗

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำ�สารเร่งเนื้อแดงหรือสารเบต้าอะโกนิสท์ผสมในอาหาร
สัตว์ เพื่อเพิ่มเนื้อแดงและลดปริมาณไขมันที่สันหลัง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จำ�หน่ายได้ง่ายและราคาดีกว่า
สุกรทีม่ ไี ขมันหนา แต่เมือ่ ใช้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานาน ทำ�ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคโดยตรง โดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็นโรคหัวใจ
ดังนัน้ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคภายในประเทศให้ได้บริโภคเนือ้ สัตว์ทปี่ ลอดภัย ปราศจากสารเร่งเนือ้ แดงและคุม้ ครองอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสุกรภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรีจึงได้ดำ�เนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ ที่โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต ๑, ๒ และ ๗
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประชุม
ชี้แจงการดำ�เนินงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ จากนั้ น
ดำ�เนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง
เบือ้ งต้นในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสุกร
จำ�นวน ๕๒ แห่ง โดยดำ�เนินการส่งตรวจ
ยืนยันด้วยวิธีที่มีความจำ�เพาะสูง ซึ่ง
หากผลเป็นบวกจะมีการดำ�เนินการ
ทางกฎหมายกับผู้ประกอบการอย่าง
ถึงที่สุด โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัด
แรกที่ศาลสั่งลงโทษจำ�คุกโดยไม่รอ
ลงอาญาเป็นแบบอย่างให้จงั หวัดอืน่ ๆ
ได้ดูเป็นต้นแบบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ บ ริ โ ภคได้ บ ริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์ ที่
ปลอดภัย ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง
ลดปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ยทำ � ให้ รั ฐ บาล
ประหยั ด งบประมาณในการรั ก ษา
ผู้ป่วย

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ขยายผลการตรวจสอบในโรงฆ่าสัตว์
ไปถึงผู้ค้าสัตว์และเขียงที่ขายเนื้อสัตว์
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แก้ปัญหาจราจรในเขตเมือง
นครศรีธรรมราช ที่ติดขัดอย่างมาก
มาเป็นเวลานาน โดยใช้กลไก
ประชารัฐด้วยการปรับปรุงพัฒนา
ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากเงินบริจาค
ของภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ
งบประมาณแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของจังหวัด รวมทั้งนักธุรกิจ
ร่วมดำ�เนินการขยายไหล่ทาง
และทำ�ผิวจราจร พร้อมติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

78

นครศรีธรรมราช

โครงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมือง งานขยาย
คอขวดถนนเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กลไกประชารัฐ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปัญหาที่ค้างคา

มานาน เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้มีการจราจรคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริเวณจุดตัดระหว่างถนนเฉลิมพระเกียรติกับถนนสายปากนครที่มีผิวจราจรค่อนข้างแคบ ถนนมีลักษณะเป็นคอขวด
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผ ู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ผูป้ ระกอบการ และประชาชน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นให้
ขยายถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องรีบ
ดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน เพราะหาก
รองบประมาณปกติต้องใช้เวลานาน
ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างทันท่วงที
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุน
และมอบหมายที่ ทำ � การปกครอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ
จั ด งานบู ร ณาการหาทุ น ปรั บ ปรุ ง

พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของจังหวัด จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บาท
และจากผู ้ ม ี จ ิ ต สาธารณะจาก
ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับ
การบริจาคเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งให้แขวงทางหลวงชนบทเข้าไป
ปรั บ ปรุ ง ขยายผิ ว จราจร ทั้ ง นี้ ยั ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากนักธุรกิจ
(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดำ�เนินการขยาย
ไหล่ทางและทำ�ผิวจราจรพร้อมติดตั้ง
เครือ่ งหมายจราจรให้แล้วเสร็จ โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ คิดเป็นมูลค่า
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

การจราจรมีความคล่องตัว ทำ�ให้
ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชรวมถึง
นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและผู ้ ม าเยี ่ ย มเยี ย น
มีความสะดวกสบายมากขึ้น
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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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นราธิวาส

โครงการตลาดขนมคลองยะกัง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่อง
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมการบริโภค ทำ�ให้การรับประทานอาหารของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ขนมพื้นบ้าน
บางชนิดที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนยะกังกำ�ลังจะสูญหายไป เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์การทำ�ขนมพื้นบ้าน ตลอดจน
เป็นการนำ�ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่มาเพิ่มคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด เนื่องจากพื้นที่ดำ�เนินการมีทุนทางวัฒนธรรม (ศิลปะการทำ�ขนม) และทุนทางสิ่งแวดล้อม
(ลำ�คลองยะกังที่สวยงาม) อยู่เดิมเหมาะแก่การต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำ�โครงการ “ตลาดขนม
๑๐๐ ปี ริมคลองยะกัง”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การ
โครงการใน ๒ ระดั บ คื อ ระดั บ
เทศบาลเป็นคณะผู้กำ�หนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการตลาดและพื้นที่
โดยรวม และระดับชุมชนมีการตั้งชุด
ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดย
มีประธานชุมชนเป็นหัวหน้า มีการ
บูรณาการให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสงบ
ในพื้นที่ ได้แก่ ตำ�รวจ ทหาร กอง
อาสารักษาดินแดน และอาสาสมัคร
ตำ�รวจชุมชน ทำ�หน้าทีด่ แู ลการจราจร
การจอดรถ และการดูแลความสงบ
เรียบร้อยโดยรวม

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเกิดแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ซึ ่ ง ประชาชนสามารถใช้ ท รั พ ยากร
ที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างงาน
สร้ า งอาชี พ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ชุมชน นอกจากนี้ ได้สร้างกระแสการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การทำ�ขนมพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชน
ตลอดจนเป็นการนำ�ทุนทางวัฒนธรรม
ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ มาเพิม่ คุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลโครงการในปีต่อไป
โดยนำ � ต้ น แบบนี้ ไ ปใช้ กั บ ชุ ม ชน/
หมู ่ บ ้ า นอื ่ น ที ่ ม ี ท ุ น ทางวั ฒ นธรรม
และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน
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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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บึงกาฬ

โครงการการสร้างวินัย สร้างบึงกาฬ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดบึงกาฬได้มกี ารขับเคลือ่ นแนวทางพัฒนาและรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึกและ

สร้างวินัยให้กับประชาชน โดยปูพื้นฐานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม โดยกำ�หนดกรอบในการดำ�เนินการปลูกจิตสำ�นึกและสร้างวินยั ของคนบึงกาฬ ๔ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) การ
สร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ๒) การสร้างวินัยในการขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร ๓) การสร้างวินัย การ
ควบคุมสินค้า และคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพและราคา ๔) การสร้างวินัยบริการที่ดี
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การกำ�หนด Roadmap เป็นระยะ
๓ ปี ดังนี้ ปีที่ ๑ สร้างวินัย เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
สร้างจิตสำ�นึกให้กับประชาชนในการ
รักษาความสะอาด ปีท่ี ๒ สร้างมาตรฐาน
เพื ่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เข้ ม แข็ ง
ในรูปแบบประชารัฐ ปีท่ี ๓ ก้าวสูส่ ากล
เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างรู้เท่าทัน เช่น
การใช้ภาษาต่างประเทศเบือ้ งต้น การ
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในสังคม
ออนไลน์ โดยที่ ผ่ า นมามี ผ ลสำ � เร็ จ
ในระดับดี ถือเป็นพื้นฐานการพัฒนา
จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า นำ�ไปสูก่ ารกระตุน้

ให้ เกิ ด การค้ า การลงทุ น ของภาค
ธุรกิจเอกชน เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสร้ า งมาตรฐานเพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ให้ เ ข้ ม แข็ ง ในรู ป แบบ
ประชารัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับ

บ้ า นเมื อ งมี ค วามสะอาดเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะตกค้างใน
ชุมชน ประชาชนอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่ ดี การจราจร การจอดรถเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย รวมถึงประชาชน
ทั่วไป นักท่องเที่ยว สามารถซื้อสินค้า
และบริการได้ในราคามาตรฐานและมี
คุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การบริการของภาครัฐ
83

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กำ�หนดหลักเกณฑ์และคัดเลือก
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐบูรณาการร่วมกับ
ประชาชนระดมทรัพยากร
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
โดยคำ�นึงถึงสภาพปัญหา
และความจำ�เป็นของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
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แพร่

โครงการบ้านแพร่ร่วมใจ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดแพร่มีจำ�นวนประชากรผู้สูงอายุ จำ�นวน ๘๕,๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๘๔ ของจำ�นวนประชากรทัง้ จังหวัด จากการรายงานสถานการณ์ทางสังคม พบว่า มีผสู้ งู อายุ จำ�นวน ๒,๑๘๒ คน ประสบปัญหา
ทางสังคม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ยากจนไม่มีรายได้ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน จังหวัดแพร่จึงได้
มอบหมายให้ส�ำ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ ๑๒ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ เป็นหน่วย
ดำ�เนินการโครงการ “บ้านแพร่ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคล” อันเป็นการบูรณาการการดำ�เนินงานภายใต้ “กิจกรรมการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุ” กับโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านไทย เทิดไท้ปีมหามงคล”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ทุกภาคส่วนในชุมชนได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมตัง้ แต่ขนั้ ตอนการกำ�หนดหลักเกณฑ์
และคัดเลือกผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย เข้ า ร่ ว มโครงการ
จำ�นวน ๘๔ คน ใน ๘ อำ�เภอ และ
ระดมทรัพยากรต่างๆ ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดย
จังหวัดให้การสนับสนุนวัสดุ ส่วนราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และประชาชนในชุมชน ร่วมสนับสนุน
วัสดุเพิ่มเติม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้
แก่ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ จำ�นวน ๑๖ หลัง
ผู้สูงอายุ จำ�นวน ๘๔ คน ได้รับความ
สะดวกและความปลอดภั ย ในสภาพ
แวดล้ อ มที ่ อ ยู ่ อ าศั ย รวมทั ้ ง ได้ ร ั บ

สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมและมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ

ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามตระหนั ก ถึ ง
การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ แ ละสามารถ
จัดบริการทางสังคมได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกั บ สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการ อีกทัง้ ตระหนักถึงคุณค่าผูส้ งู อายุ
ทำ � ให้ ผ ู ้ ส ู ง อายุ ไ ม่ ร ู ้ ส ึ ก ว่ า ถู ก ทอดทิ ้ ง
จากสังคม จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นความต้องการ
ที่ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงสภาพปัญหา
และความจำ � เป็ น ของผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
แท้ จ ริ ง ซึ่ ง สามารถนำ � ไปปรั บ ใช้ กั บ
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เพราะการ
เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ เ ป็ น สถานการณ์

ระดั บ โลก ที่ ทุ ก ประเทศกำ � ลั ง เผชิ ญ
สถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงาน
เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และ
เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงของกลุ่ม
เป้าหมาย
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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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แม่ฮ่องสอน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแก้ไขปัญหา

ความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และนโยบายของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมบริ ห าร
จัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
๔ กระบวนงาน ดั ง นี้ ๑) ชี้ เ ป้ า ชี วิ ต
(Life Identification) เป็นการสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการดำ�เนินงานตาม
โครงการทั้งระดับจังหวัด อำ�เภอ และ
ตำ�บล โดยตรวจสอบและชี้เป้าหมาย
ครั ว เรื อ นยากจนเพื่ อ ทำ � ให้ เ กิ ด ความ
ตระหนักและยอมรับสาเหตุของปัญหา
ความยากจน ๒) จัดทำ�เข็มทิศชีวิต หรือ
“แผนทีช่ วี ติ ” (Life Compass) คือ การ
ที่ ค รั ว เรื อ นยากจนกั บ ที ม ปฏิ บั ติ ก าร
ตำ�บลร่วมกันดึงทุนชีวิตของครัวเรือน
ออกมาบริหารจัดการโดยวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง ภัยคุกคาม และโอกาสของชีวิต
ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปสู่การ
แก้ ไขปั ญ หาให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
หลุดพ้นจากความยากจน โดยหลักการ
สำ�คัญ คือ “การกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ครัวเรือนยากจนคิดค้นให้ดีขึ้นออก

มาเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้”
๓) บริหารจัดการชีวิต (Life Management) โดยบูรณาการความร่วมมือใน
ลักษณะกลไกประชารัฐ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์
อำ�นวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จั ง หวั ด /ศู น ย์ อำ � นวยการขจั ด ความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำ�เภอ การจัด
กิจกรรมแก้จนเพื่อให้คำ�ปรึกษาอาชีพ
ทางเลือก และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน
ที ่ เ ป็ น เป้ า หมาย ๔) ดู แ ลชี ว ิ ต (Life
Improvement) เป็ น การดู แ ลชี ว ิ ต
ครัวเรือนยากจนในระยะยาว โดยพบปะ
พูดคุย สนับสนุน ให้คำ�แนะนำ� รวมถึง
ให้กำ�ลังใจในการต่อสู้กับความยากจน
หรือปรับปรุงเข็มทิศชีวิตให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ ๗ อำ�เภอ ๔๑
ตำ�บล ๒๔๒ หมู่บ้าน ๑,๓๐๔ ครัวเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของครัวเรือน/
ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ดีขึ้น
และครัวเรือนยากจนทีม่ ศี กั ยภาพการ
พัฒนาในเขตชนบทได้รับการส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ช่ ว ยยกระดั บ รายได้ ข อง
ประชาชนในจังหวัดให้เพิ่มขึ้น
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินงานโครงการพัฒ นา
คุณภาพชีวติ คนแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ แก้ไข
ปัญหาครัวเรือนยากจน และยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ภายใต้ โ ครงการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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วางแผนร่วมภาคีเครือข่าย
จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน
ยืน
่ ความจำ�นงขอเปิดโรงงานขาเทียม
พระราชทานในโรงพยาบาลชุมชน
พร้อมจัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ทำ�ให้ผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำ�เภอรามัน
และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึง
บริการจัดทำ�และซ่อมขาเทียมได้สะดวก
รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอย
ในการรับขาเทียม
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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ยะลา

โครงการการจัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอรามันมีผพู้ กิ ารจำ�นวนทัง้ หมด ๔๓ คน โดยความพิการทีเ่ กิดขึน้ มา

จากหลายสาเหตุ ทัง้ นี้ ผูพ้ กิ ารขาขาดหลายรายยังไม่มขี าเทียม และยังไม่ได้เข้าถึงการบริการทำ�ขาเทียม ทางโรงพยาบาลรามัน
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำ�โครงการ
จัดตั้งโรงงานขาเทียมในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้ผู้พิการขาขาดได้รับบริการครบถ้วน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินงาน ดังนี้ ๑) ประชาสัมพันธ์
และค้ น หาผู้ พิ ก ารขาขาดในพื้ น ที่
อำ�เภอรามัน เพื่อตรวจสุขภาพตอขา
ของผู้ พิ ก ารขาขาดทั้ ง ระดั บ ใต้ เข่ า
เหนือเข่า และระดับเข่า รวมถึงผู้ป่วย
เบาหวาน โดยนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการจัดตัง้ โรงงานขาเทียม ๒) ร่วมกัน
วางแผนระหว่างภาคีหรือเครือข่าย
เพือ่ จัดตัง้ โรงงานขาเทียมพระราชทาน
๓) ยื่นความจำ�นงเพื่อขอเปิดโรงงาน
ขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาล
ชุมชนต่อมูลนิธิขาเทียมฯ ๔) มูลนิธิ
ขาเทียมฯ จัดอบรมช่างเครือ่ งช่วยคน
พิการ ๒ ราย เป็นระยะเวลา ๕ เดือน
๕) โรงพยาบาลรามันจัดเตรียมสถานที่
จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน

ซึง่ เปิดให้บริการ ดังนี้ การจัดทำ�/ซ่อมแซม
ขาเที ย ม การจัดทำ�รองเท้าเบาหวาน
และการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ให้กับผูพ้ กิ ารขาขาด ทัง้ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอ
รามันและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับ
ออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามประเมินผล
หลังจากผูพ้ กิ ารขาขาดได้รบั การทำ�ขาเทียม
ประโยชน์ที่ได้รับ

ผูพ้ กิ ารขาขาดได้รบั การทำ�ขาเทียม
ที ่ด ีและรวดเร็ว มีการซ่อมขาเทียม
ทั ้ ง ในพื ้ น ที ่ อ ำ � เภอรามั น และพื ้ น ที ่
ใกล้เคียง และยังสามารถให้ผู้พิการ
ขาขาดทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ มาเป็นช่างเครือ่ ง
ช่วยคนพิการและปฏิบัติงานที่โรงงาน
ขาเทียมทำ�ให้ผู้พิการขาขาดในพื้นที่
ได้ รั บ โอกาสและมี ร ายได้ จ ากการ

ประกอบอาชีพในสิ่งที่ตัวเองรักและ
ได้ทำ�คุณประโยชน์ให้ผู้พิการด้วยกัน
ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การใช้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งการพั ฒ นา
ระบบบริการที่หลากหลายของงาน
กายภาพบำ�บัด ให้กบั โรงพยาบาลอืน่ ๆ
และทำ�ให้หน่วยงานอื่นๆ มาดูง าน
ที่โรงงานขาเทียมพระราชทาน
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สร้างให้เด็กและเยาวชน
เกิดความไว้วางใจผู้นำ� ผู้ปกครองท้องที่
กล้าปรึกษาหรือให้ข้อมูล
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน โดยไม่ใช้งบประมาณ
แต่เป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ
มีการนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง
ตามวันที่กำ�หนด โดยอำ�เภอนำ�ไข่ไก่
หรืออาหารประเภทอื่น
มาสมทบเป็นอาหารกลางวัน
ร่วมกับนักเรียน
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ลพบุรี

“ผู้ว่าฯ พานายอำ�เภอ ผู้ปกครอง กินข้าวเที่ยงกับนักเรียน”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโต
ทำ�ให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทำ�แท้ง การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากปัญหาครอบครัว ดังนั้น การที่จะให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนใน
สังคมทีต่ อ้ งให้ความสำ�คัญและร่วมแรงร่วมใจกันในการดำ�เนินงานอันจะนำ�มาซึง่ สังคมทีอ่ ยูด่ มี สี ขุ ภายใต้แนวทาง “ประชารัฐ”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประสานงานทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งาน การ
ประชาสัมพันธ์ ชักชวนผู้ปกครองของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การนัดหมาย
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ อำ � เภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ผูน้ �ำ ท้องที่ และผูป้ กครองของนักเรียน
มาร่วมรับประทานอาหารมือ้ เทีย่ งตาม
วัน เวลา ทีก่ �ำ หนด โดยอำ�เภอนำ�ไข่ไก่/
อาหารประเภทอื่ น มาสมทบเป็ น
อาหารกลางวันร่วมกับนักเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจ
ต่อผู้นำ� ผู้ปกครองท้องที่ กล้าปรึกษา
หรื อ ให้ ข้ อ มู ล ทำ � ให้ ส ามารถแก้ ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
มีแรงบันดาลใจในการดำ�เนินชีวิตให้
ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�ท้องที่กับนักเรียน
ตลอดจนผู้ปกครอง และประชาชน
ทั ่ ว ไป ในการสนั บ สนุ น การแก้ ไข
ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
เด็กและเยาวชน โดยไม่ใช้งบประมาณ
แต่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว น
ต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี ๒๕๖๐ โดยกำ�หนดเป้าหมาย
เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา
ทุกอำ�เภอ อำ�เภอละ ๑ โรงเรียน/เดือน
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ปรับปรุงการให้บริการ
ของโรงพยาบาลบางพลี
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
โดยนำ�เอกชนเข้ามาร่วมให้บริการ
ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ
ภายใต้การกำ�กับดูแลของโรงพยาบาล
ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การบริการได้ทั่วถึง ทันสมัย
เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล
และลดข้อจำ�กัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ให้บริการ
ในอัตราเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ

92

สมุทรปราการ

นวัตกรรมการจัดการด้านการให้บริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบางพลี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ โรงพยาบาลบางพลีได้ปรับขนาดเตียงจากโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง เป็น
๑๕๐ เตียง แต่การขยายตัวของชุมชนเมืองทำ�ให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น จนเกิดปัญหาด้านการจัดการและการให้บริการ
เนือ่ งจากบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยมีไม่เพียงพอ จึงเกิดแนวคิดการปรับปรุงระบบบริการเพือ่ รองรับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ตลอดจนได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจ
เมื่อมารับบริการ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การปรับปรุงการให้บริการโดยนำ�
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการด้วยวิธี
การจ้างเหมาบริการ ให้ภาคเอกชน
เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของโรงพยาบาล การจัดการด้าน
การให้ บ ริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลบางพลีรเิ ริม่ และพัฒนาขึน้

ประโยชน์ที่ได้รับ

โรงพยาบาลได้ มี ศู น ย์ ไ ตเที ย ม
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และศูนย์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทำ�ให้สามารถ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
ในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ผลจาก
การบริหารจัดการทำ�ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารรั ก ษา
พยาบาลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย เพิ่ม
ศักยภาพการรักษาพยาบาล และลด
ข้อจำ�กัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่ให้บริการใน
อัตราเดียวกับโรงพยาบาลของรัฐ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การมุง่ เน้นการดำ�เนินการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล
บางพลีให้ดียิ่งขึ้น
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ประสานงานเพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
มีการเจรจาเบื้องต้นต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ
พร้อมนัดลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเจรจาไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความ
โดยให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายยื่นข้อเสนอ
หากเป็นไปโดยความยินยอมสมัครใจ
ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
จึงดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ช่วยให้ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรม
จากการเรียกดอกเบี้ยภายใต้อัตราดอกเบี้ย
ตามที่กฎหมายกำ�หนด และเจ้าหนี้มีหลักฐาน
ในการฟ้องร้องบังคับคดี
กรณีลูกหนี้ผิดสัญญา
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สมุทรสงคราม

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขและ
ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างมาก ซึง่ ส่วนใหญ่ผเู้ ป็นหนีน้ อกระบบของจังหวัดแต่ละรายมีจ�ำ นวนหนีไ้ ม่สงู และมักเป็นพ่อค้าแม่คา้
มากกว่าเกษตรกร โดยนำ�ที่ดิน ทรัพย์สินไปจำ�นำ� จำ�นอง หรือขายฝาก ทำ�ให้สูญเสียทรัพย์สิน ตลอดทั้งถูกคุกคามจากเจ้าหนี้
ในการทวงหนี้ และเกิดปัญหาทางสังคม/อาชญากรรม ตามมา
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน
คือ การกำ�หนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการศูนย์ดำ�รงธรรม ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำ�นวยการ
ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
และคณะกรรมการบริหารศูนย์ด�ำ รงธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ในส่วนขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบของ
ศูนย์ด�ำ รงธรรม เริม่ จากจังหวัดรับเรือ่ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ
จากนั้ น เป็ น การติ ด ต่ อ ประสานงาน
เพื่อเจรจาในเบื้องต้นกับเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ต่อหน้าตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ
พร้ อ มนั ด ลู ก หนี ้ แ ละเจ้ า หนี ้ ม าที ่
ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยใช้ เ ทคนิ ค การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย

ประนีประนอมยอมความ โดยให้คกู่ รณี
แต่ละฝ่ายยืน่ ข้อเสนอการขอรับชำ�ระหนี้
และการชำ�ระหนี้ หากเป็นไปโดยความ
ยินยอมสมัครใจของคูก่ รณีทงั้ สองฝ่าย
จึงทำ�บันทึกข้อตกลงประนอมยอมความ
หรือหนังสือรับสภาพหนี้ หรือทำ�สัญญา
เงินกูข้ น้ ึ ใหม่แล้วแต่กรณี จำ�นวน ๓ ฉบับ
มอบให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และศูนย์ด�ำ รงธรรม
ไว้เป็นหลักฐาน แต่หากไม่สามารถ
ตกลงกันได้เป็นทีย่ ตุ ิ ให้คกู่ รณีด�ำ เนินการ
ฟ้องร้องบังคับคดีตามสิทธิของตนเอง
ต่อไป โดยให้ความเชื่อมั่นว่าในการ
ไกล่เกลีย่ ซึง่ เกิดขึน้ โดยศูนย์ด�ำ รงธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ผูร้ อ้ งจะไม่ได้รบั
อันตรายทั้งในส่วนของชีวิต ร่างกาย
หรือทรัพย์สินใดๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลูกหนี้ได้รับความเป็นธรรมจาก
การเรียกดอกเบี้ยของเจ้าหนี้ โดยอยู่
ภายใต้ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายกำ�หนด และเจ้าหนีม้ หี ลักฐาน
ในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีทล่ี กู หนี้
ผิดสัญญา
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การกำ�หนดแผนตรวจสอบติดตาม
ลูกหนี้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว
ว่าประสบปัญหาใหม่หรือไม่ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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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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สระบุรี

โครงการขาเทียมจังหวัดสระบุรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดสระบุรีพบปัญหาคนพิการยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม

ทั้งด้านสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาล จากข้อมูลพบว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีความสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วันหรือประกอบอาชีพได้ หากได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนทางกายภาพทีเ่ หมาะสม ซึง่ จังหวัดมีความพร้อมในการผลิตและ
ซ่อมขาเทียมให้พร้อมสำ�หรับการใช้งาน ๒ แห่ง จึงได้จดั ทำ�โครงการขาเทียม เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา ซึง่ พระองค์ทรงเห็นถึงความสำ�คัญ และเป็นองค์ประธานของมูลนิธขิ าเทียม
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การขับเคลือ่ นโครงการในลักษณะ
ของคณะกรรมการและคณะทำ�งาน
ในระดับจังหวัดและระดับพืน้ ที่ โดยร่วมกัน
วางแผนการดำ�เนินโครงการในทุกขัน้ ตอน
และกำ�หนดผู้รับผิดชอบและแผนผัง
การดำ�เนินงานแต่ละขัน้ ตอนอย่างชัดเจน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นโครงการ
อย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้ มีการประชุม
เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
ทุกระยะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

คนพิการทางการเคลือ่ นไหวได้รบั
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ใ ช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีวิต
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จังหวัด
ได้ จั ด ทำ � ขาเที ย มและซ่ อ มขาเที ย ม
จำ�นวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลสระบุรี
และโรงพยาบาลแก่งคอย ให้คนพิการ
ขาขาดในจังหวัดสระบุรี จำ�นวน ๒๖๙
คน (ร้ อ ยละ ๑๐๐) ได้ ร ั บ บริ ก าร
ครบถ้ ว นตามเป้ า หมายที่ กำ � หนดไว้
โดยการระดมทุ น จากทุ ก ภาคส่ ว น
ในลักษณะประชารัฐ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

จั ง หวั ด มี แ ผนการดำ � เนิ น งาน
เพื ่อให้คนพิการทางการเคลื ่อนไหว
มีโอกาสได้ท�ำ กิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน
มีอาชีพ มีรายได้ และเป็นต้นแบบให้กบั
คนพิการทั่วไป
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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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สุพรรณบุรี

โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน
ประจำ�ปี ๒๕๕๘ จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะทีท่ �ำ ให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมและ
ประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมทำ�ความสะอาดบ้านทุกหลัง แล้วนำ�ขยะที่ได้มาคัดแยกและจำ�หน่าย
พร้อมนำ�เงินจากการจำ�หน่ายขยะ รวมกับเงินบริจาค และวัสดุเหลือใช้ทไี่ ด้รบั บริจาคจากภาคส่วนต่างๆ นำ�ไปสร้างบ้านให้กบั
คนยากจน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ยากจนตำ�บลละ ๑ ครอบครัว โดยการจัดทำ�ประชาคมตามวิถีทางประชาธิปไตย มีคนจน
ที่ได้รับมอบบ้าน จำ�นวน ๑๑๙ ครอบครัว
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประสานความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วน
ร่ ว มทำ � ความสะอาดบ้ า นเรื อ นและ
คั ด แยกขยะ เพื่ อ นำ � มาใช้ ใ หม่ ห รื อ
จำ � หน่ า ย ขณะที่ ห มู่ บ้ า น/ตำ � บล
ทำ�การประชาคมคัดเลือกคนยากจน
ที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยใช้วิถี
ประชาธิ ป ไตยในการคั ด เลื อ กคน
ยากจน ตำ�บลละ ๑ ครอบครัว เพื่อ
ก่อสร้างบ้านโดยอาศัยแรงงานและ
ความร่วมมือของประชาชนโดยไม่ใช้
งบประมาณของทางราชการ แต่ใช้
งบประมาณจากการจำ�หน่ายขยะ และ
เงินบริจาคจากภาคเอกชน/ประชาชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

คนยากจนมีที่อยู่อาศัยที่สะอาด
ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ มั่ น ค ง แข็ ง แร ง
ปลอดภัย โดยมีการกำ�จัดและคัดแยก
ขยะ ซึ่งช่วยแก้ปัญหามลภาวะที่มีผล
กระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
สามารถประหยั ด งบประมาณของ
ทางราชการในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนกว่า ๕๐ ล้านบาท พร้อมกับ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการ
น้อมนำ�หลักการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การกระตุ้นให้ท้องถิ่นและท้องที่
นำ�แนวทางการแก้ไขปัญหาเรือ่ งความ
ยากจนไปดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้วยตนเอง
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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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สุรินทร์

โครงการผันน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�ห้วยแก้ว
ไปยังอ่างเก็บน้ำ�หนองกา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปี ๒๕๕๖ พื้นที่เขตอำ�เภอรัตนบุรีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เกิดภาวะ
ฝนทิง้ ช่วง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน�้ำ ประปาของการประปาส่วนภูมภิ าคสาขารัตนบุรเี นือ่ งจากปริมาณน�้ำ ในอ่างเก็บน�้ำ ห้วยแก้ว
ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำ�ดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำ�ประปา ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อวางท่อน้ำ�ดิบจากโรงกรองน้ำ�
รัตนบุรไี ปยังอ่างเก็บน�้ำ หนองกา โดยจะผันน�้ำ จากอ่างเก็บน�้ำ ห้วยแก้วไปยังอ่างเก็บน�้ำ หนองกา เพือ่ เป็นแหล่งน�้ำ สำ�รองกรณีเกิด
ปัญหาขาดแคลนน้ำ�ดิบผลิตน้ำ�ประปา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ�ห้วยแก้วมีลักษณะตื้นเขิน ถ้าช่วงปีใดที่มนี ้ำ�เต็มอ่างเก็บน้ำ�ก็จะล้น
ไหลลงห้วยแก้วตามธรรมชาติ และในปี ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ำ�ห้วยแก้วมีปริมาตรเต็มความจุจึงได้มีการผันน้ำ�โดยแบ่งน้ำ�ดิบที่สูบ
มาผลิตน้ำ�ประปาและส่วนที่เหลือจะไหลไปเก็บกักที่อ่างเก็บน้ำ�หนองกา ซึ่งช่วยลดปัญหาน้ำ�ท่วมและน้ำ�แล้งในเวลาเดียวกัน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การขุดลอกอ่างเก็บน้ำ�หนองกา
บริเวณใกล้กับท่อทางดูดทางส่งเพื่อ
เป็นจุดรวบรวมน้ำ� โดยช่วงที่ปริมาตร
น้ำ�เต็ ม ความจุ อ ่ า งเก็ บ น้ ำ�ห้ ว ยแก้ ว
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
เร่งผันน�้ำ โดยเดินเครือ่ งสูบน�้ำ เต็มกำ�ลัง
และแบ่งน�ำ้ ทีเ่ หลือจากการผลิตน�ำ้ ประปา
เพือ่ ผันน�้ำ ดิบไปยังอ่างเก็บน�้ำ หนองกา
ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ�หนองกาซึ่งปกติ
มีปริมาณน�ำ้ น้อย ได้มปี ริมาณน�ำ้ เพิม่ ขึน้
รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำ�ดิบสำ�รองกรณี
ขาดแคลนน้ำ�ผลิตน้ำ�ประปา

ประโยชน์ที่ได้รับ

อ่ า งเก็ บ น้ำ � ทั้ ง สองแห่ ง มี ก าร
บริหารจัดการน�ำ้ ร่วมกัน โดยจัดสรรน�ำ้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ประชาชนที่ใช้บริการน้ำ�ประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
มี ป ริ ม าณ น้ำ � ใช้ เ พื่ อ การอุ ป โภค บริโภคอย่างเพียงพอ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การประปาส่วนภูม ิภาคจัดสรร
งบประมาณโครงการงานจัดหาและ
ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งสู บ น ้ ำ � ที ่ โรงสู บ น ้ ำ � ดิ บ
แม่น�ำ้ มูลเดิม ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอท่าตูม
จังหวัดสุรนิ ทร์ และวางท่อน�้ำ ดิบเชือ่ ม
ท่ อ น้ำ � ดิ บ เดิ ม ที่ อ่ า งเก็ บ น้ำ � หนองกา
ตำ�บลน้ำ�เขียว อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ เพื่อการประปาส่วนภูมิภาค
สาขารัตนบุรี จะได้สบู น�้ำ จากแหล่งน�้ำ
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง และต่อไปสามารถสูบน�ำ้
จากแม่น้ำ�มูลเข้ามาเก็บในอ่างเก็บน้ำ�
หนองกาซึ่งเป็นแหล่งน้ำ�สำ�รองผลิต
น้ำ � ประปา เพื่ อ กั ก เก็ บ ไว้ ใช้ ใ นช่ ว ง
ขาดแคลนน้ำ�ดิบต่อไป
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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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อุดรธานี

โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำ�ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร
และชนบทของจังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการต้นแบบมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำ�ริ ณ อ่างเก็บน้ำ�ห้วยคล้าย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำ�ตามแนวพระราชดำ�ริด้วยการเพิ่ม
ปริมาณแหล่งน ้ำ�ต้นทุนกระจายสู่แปลงนาด้วยระบบท่อ และการบริหารจัดการน ้ำ�โดยกลุ่มผู้ใช้น ้ำ� พร้อมกับมอบนโยบาย
การดำ�เนินงานข้างต้น จังหวัดอุดรธานีจึงได้ขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยคล้ายฯ ด้วยการใช้น้ำ�จากอ่างสู่แปลงนาด้วยระบบท่อ และการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดดำ�เนินการร่วมกับสถาบัน
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดำ�ริ ใน ๒
ระดับ คือ ๑) ระดับจังหวัด จัดทำ�แผน
ปฏิบตั กิ ารปรับปรุงอ่างเก็บน�้ำ การส่งน�้ำ
ด้ ว ยระบบท่ อ เพื ่ อ ใช้ ใ นการเกษตร
และอุ ป โภค – บริ โ ภค การประชุ ม
คณะกรรมการกลัน่ กรองและอนุมตั โิ ครงการ
(อำ�เภอเป็นหน่วยจัดทำ�โครงการ เสนอ
จังหวัด) พร้อมรายงานผลการอนุมัติ
โครงการให้สถาบันฯ ทราบ เพื่อจัดส่ง
วัสดุไปยังโครงการ ๒) ระดับอำ�เภอ
สำ�รวจสภาพความชำ�รุดเสียหายของ
แหล่งนำ�้ ขนาดเล็ก โดยมอบหมายช่างเทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำ�บลในพืน้ ที่

เขี ย นแบบแปลนและประมาณการ
เฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง
ไม่มีการจ้างเหมา ไม่คิดค่าจ้างแรงงาน
และใช้ เ ครื่ อ งจั ก รเฉพาะงานที่ เ กิ น
ศักยภาพของแรงงานคน เมื่ออำ�เภอ
จัดส่งแบบแปลนให้จงั หวัดๆ จะให้นายช่าง
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานอุ ด รธานี และ
เจ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก งานโยธาธิ ก ารและ
ผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นผูต้ รวจสอบ
ความสอดคล้องรายการประมาณการ
วั ส ดุ กั บ แ บ บ แ ป ล น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
นอกจากนี้ อำ�เภอได้จัดทำ�แบบคำ�นวณ
ประโยชน์ที่จะได้รับก่อน - หลังการ
ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนตรวจทาน
ความถูกต้องของผลการสำ�รวจ ในส่วน
ของการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย ชาวบ้าน

ในพื้นที่จะเป็นแรงงานหลักสับเปลี่ยน
หมุนเวียนตามปริมาณงาน โดยสถาบันฯ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ จากความร่วมมือ
ข้างต้น ส่งผลให้จังหวัดสามารถพัฒนา
แหล่งน้ำ�ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
รวม ๒๕๔ โครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรมี น้ำ � ใช้ เ พื่ อ การเกษตร
ในฤดูแล้ง จากเดิมมีปริมาณน้ำ�เก็บกัก
๓,๓๗๐,๖๕๙ ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน
เก็บกักได้สงู ถึง ๖,๐๕๔,๓๔๐ ลูกบาศก์เมตร
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมทั่วทุกพื้นที่
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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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อุทัยธานี

โครงการจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน (คทช.)
ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบ “ประชารัฐ” ขับเคลื่อน
นโยบายการจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน
ทำ�กินและที่อยู่อาศัย โดยพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน พื้นที่โครงการ
๓,๒๓๙ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา ณ ป่าห้วยระบำ� อำ�เภอลานสัก โดยกำ�หนดเป้าหมายการจัดที่ดิน ดังนี้ เกษตรกรที่บุกรุกทำ�กิน
ในพื้นที่ทุ่งแฝก ตำ�บลระบำ� อำ�เภอลานสัก เกษตรกรที่บุกรุกทำ�กินในพื้นที่วนอุทยานห้วยคต อำ�เภอห้วยคต และเกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน
ทำ�กินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ผูข้ น้ึ ทะเบียนกับสำ�นักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมอุทยั ธานี โดยมีเกษตรกรทีค่ ณ
ุ สมบัตผิ า่ นความเห็นชอบ
โดย คทช. จังหวัดอุทัยธานี จำ�นวน ๓๓๑ ราย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
รั ฐ เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ จั ง หวั ด
อื่นๆ เป็น “อุทัยธานีโมเดล” โดย
สมาชิ ก สหกรณ์ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ระบำ �
จำ � กั ด จำ � นวน ๓๓๑ ราย เข้ า ทำ �
ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว จำ�นวน ๓๑๗
ราย (ร้อยละ ๙๕.๗๗) และมีการเปิด
ศูนย์เรียนรู้ รวมทัง้ การสนับสนุนเงินทุน
เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนประกอบ
อาชีพ และเมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้ ก ล่ า วชื่ น ชมความ
สำ�เร็จของการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทีด่ นิ ฯ “อุทยั ธานีโมเดล” ทีส่ ง่ เสริมการ
ปลูกหม่อนเลีย้ งไหมแปลงใหญ่ ๓๐๐ ไร่

ฝ่ า วิ ก ฤตภั ย แล้ ง มี เ กษตรกรได้ รั บ
ประโยชน์ ๑๒๐ ราย รวมทัง้ การจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ� และจัดหา
ตลาดทำ�ให้เกษตรกรแต่ละรายมีรายได้
เดือนละ ๙,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ

การแก้ ปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ดิ น
ทำ�กิน รวมทั้งการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
จากภาคี เ พื่ อ การพั ฒ นาในรู ป แบบ
“ประชารั ฐ ” ตลอดจนช่ ว ยให้
เกษตรกรรู้จักปรับตัว ปรับอาชีพให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ การ
พึ่งพาตนเอง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ
อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ การจัด ทำ�
แปลงเกษตรกรรม (แปลงรวม –
เกษตรทางเลื อ ก) ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
เกษตรผสมผสาน การจั ด กิ จ กรรม
ตลาดนัดสีเขียวในพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้
การจั ด ทำ � แผนบู ร ณาการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต และแผนพัฒนาส่งเสริม
อาชีพ ตามความต้องการของชุม ชน
และศักยภาพของพื้นที่ เป็นต้น
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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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กระบี่

โครงการการสร้างเครือข่าย
การผลิตปาล์มคุณภาพจังหวัดกระบี่

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดกระบี่กำ�หนดกลยุทธ์การยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน
การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือกโดยการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรและสถาบันเกษตรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานทีส่ �ำ คัญของจังหวัด นอกจากนี้ เป้าหมายในการพัฒนา
จังหวัดกระบี่ คือ การผลักดันให้เป็น “เมืองแห่งปาล์มน้ำ�มัน” (Oil Palm City) โดยการพัฒนาปาล์มน้ำ�มันทั้งระบบ ต้นน้ำ�
กลางน้ำ� และปลายน้ำ� และผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำ�มันพันธุ์ดี ชื่อว่าพันธุ์กระบี่
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การรณรงค์เกษตรกรตัดปาล์มสุก
ทุกทะลายเพื่อให้การสกัดเปอร์เซ็นต์
น้ำ � มั น เพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารรวมกลุ่ ม ของ
เกษตรกรในพื ้ น ที ่ เพื ่ อ นำ � ผลผลิ ต
ปาล์มสุกป้อนจำ�หน่ายให้กับโรงงาน
ปาล์มน้ำ�มัน เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์
จำ�กัด อำ�เภอคลองท่อม ที่เดียว

ประโยชน์ที่ได้รับ

การทำ�สัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม เกษตรกร
กั บ โรงงานปาล์ ม น้ำ � มั น เพื่ อ กระบี่
ปาล์มออยล์ จำ�กัด อำ�เภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ทำ�ให้ได้ประโยชน์ท้งั คู่
(Win – Win) ส่วนราชการประจำ�
จั ง หวั ด กระบี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เข้ า ไป
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรตั ด
ปาล์มสุก และส่งเสริมการดำ�เนินการ
เกษตรกรสามารถสกั ด ได้ น ้ ำ � มั น
สู งขึ ้ น ร้ อยละ ๔ – ๕ โรงงานผลิต
ได้น�ำ ้ มันปาล์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และรายได้
จากการจำ � หน่ า ยปาล์ ม น้ำ � มั น ของ

เกษตรกรเพิม่ สูงขึน้ โรงงานสกัดน�้ำ มัน
ปาล์ ม สามารถแข่ ง กั น ซื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม
เปอร์เซ็นต์น้ำ�มันปาล์ม ทำ�ให้ปาล์ม
น้ำ�มันมีเสถียรภาพทั้งด้านราคาและ
ปริมาณน�้ำ มัน โรงงานเกิดความเชือ่ มัน่
ต่อคุณภาพ ไม่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้า
น้ำ � มั น ปาล์ ม จากต่ า งประเทศ เกิ ด
ประโยชน์ในภาพรวมทัง้ ประเทศต่อไป
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การรณรงค์เกษตรกรตัดปาล์มสด
สุกทุกทะลายเข้าโรงงาน เกิดการรวม
กลุ่มเกษตรกร และสร้างเครือข่ายทุก
ตำ�บล และอำ�เภอทั้งจังหวัด
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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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กาญจนบุรี

โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพือ่ บรรเทา
ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ กิจกรรม/โครงการศูนย์เรียนรู้ทำ�การเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าแจง ตำ�บลหนองกุ่ม อำ�เภอบ่อพลอย

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบภัยแล้ง และโครงการจัดทำ�แผนชุมชนเพือ่ แก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ใน ๘ มาตรการ เพือ่ ให้เกษตรกรประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้สามารถดำ�รงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการที่ ๔
มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพือ่ บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดยเกษตรกรและชุมชนบ้านท่าแจง ตำ�บล
หนองกุ่ม อำ�เภอบ่อพลอย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในชุมชน พบว่า ชุมชนขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ภัยแล้งซ้ำ�ซาก ราคาผลผลิตตกต่ำ� ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น จึงมีแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหา โดยส่งเสริมและประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดหาแหล่งน�ำ้ ขนาดเล็กในไร่ สนับสนุนการปรับปรุงบำ�รุงดิน
ด้วยอินทรียวัตถุ การผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง การเรียนรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการจำ�หน่ายสินค้า เป็นต้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการตาม ๓ กระบวนการ
หลั ก คื อ กระบวนการต้ น น้ำ� เช่ น
จั ด ทำ � ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ปั จ จั ย การ
ผลิ ต การรวมกลุ่ ม และการบริ ห าร
จั ด การกลุ่ ม การจั ด การการผลิ ต
การตั้ ง คณะกรรมการกลุ่ ม พร้ อ ม
จั ด ประชุ ม เป็ น ต้ น กระบวนการ
กลางน้ำ � ประกอบด้ ว ย การกำ � กั บ
ดูแล การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตาม
แผนปฏิ บั ติ ง าน ส่ ว นกระบวนการ
ปลายน้ำ� (การบริหารจัดการด้านการ
ตลาด) ประกอบด้วย การกำ�หนดราคา
กำ�หนดช่องทางการจัดจำ�หน่ายและ
การประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้
และแหล่ ง อาหารในชุ ม ชนสามารถ
ดำ � รงชี พ อยู่ ไ ด้ ใ นช่ ว งวิ ก ฤตภั ย แล้ ง
และพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการ
กู้หนี้ยืมสิน นอกจากนี้ ยังเกิดความ
ร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างประชาชน
กับภาคราชการ ทำ�ให้แก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน รวมถึงลดความขัดแย้งใน
การใช้น้ำ� และเป็นศูนย์เรียนรู้ทำ�การ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่
บุคคลภายนอกสามารถศึกษาเรียนรู้
คนในชุ ม ชนได้ ฝึ ก วิ ธี คิ ด และพั ฒ นา
ตนเอง สามารถปรั บ ตั ว อยู่ ร่ ว มกั บ

บริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

ชุมชนมีส่วนร่วมสมทบ/ต่อยอด
โครงการ นอกเหนือจากงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เพื่ อ ดำ � เนิ น
กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรูฯ้ โดยสร้าง
โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ คอกสุกร แปลง
ปลูกผัก สระน้ำ� และนาข้าว
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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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ฉะเชิงเทรา

โครงการเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ภาคเกษตรกรรมเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประชาชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เนือ่ งจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่กลับประสบปัญหาสินค้าเกษตรมีราคาไม่แน่นอน ผลผลิตไม่ตรง
ตามความต้องการของตลาด ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจต่อ
สุขภาพและให้ความสำ�คัญต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดจึงได้น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินโครงการ โดยวางแผนและบูรณาการหน่วยงานเพื่อยกระดับสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถลดความเหลื่อมล้ำ�ของการกระจายรายได้
และสร้างโอกาสทางการตลาดให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยกำ�หนดให้ผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าต้นแบบ
ในการพัฒนา ภายใต้ชื่อโครงการ “เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชุ ม กำ � หนดหลั ก เกณฑ์
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ดำ�เนินการ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานเบอร์ ๘ ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (ปลอดสารเคมี ปลอด
ปุ๋ ย เคมี ปลอดยาฆ่ า แมลง ปลอด
ปนเปื้อน น้ำ�ปลอดภัย ดินปลอดภัย
กระบวนการผลิ ต ปลอดภั ย ) และ
ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับ
เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ โดยตรวจสอบ

ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อรักษามาตรฐาน
พร้ อ มกั บ จั ด ทำ � ตลาดให้ เ ป็ น แหล่ ง
กระจายสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย สู ง
และให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ มี โ อกาสเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรที ่ เข้ า ร่ ว มโครงการ
มีรายได้ มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนผู้บริโภคมีทางเลือก
ในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
เพิ่มมากขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มช่องทางจัด
จำ�หน่ายสินค้า รวมถึงการดำ�เนินการ
ให้สนิ ค้าผ่านหลักเกณฑ์ และได้รบั รอง
จากคณะทำ�งานตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
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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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ชัยภูมิ

โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ�คลองละหลอด
ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ เนื่องจากคลองละหลอดเป็นแหล่งน้ำ�สำ�คัญที่ไหลผ่านพื้นที่ ๔ หมู่บ้านของ

ตำ�บลเกาะมะนาว อำ�เภอบำ�เหน็จณรงค์ แต่ที่ผ่านมาคลองละหลอดมีสภาพตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม ทำ�ให้น้ำ�ไหลผ่าน
ไม่สะดวก กักเก็บน้ำ�ได้น้อย โดยราษฎรทั้ง ๔ หมู่บ้าน มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ�ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งึ ต้องการให้ขดุ ลอกแหล่งน�้ำ และก่อสร้างฝายชะลอน�้ำ ตามแนวลำ�คลอง จังหวัดชัยภูมจิ งึ นำ�ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน กลยุทธ์บริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง
เล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ�อย่างยั่งยืน มาดำ�เนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ�
คลองละหลอดตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ที่ทำ�การปกครองอำ�เภอชี้แจงให้
ทุกหมู่บ้านจัดทำ�ประชาคม เพื่อเสนอ
โครงการด้านการพัฒนา หรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้ง
๔ หมู่บ้านลำ�น้ำ�คลองละหลอด ตำ�บล
เกาะมะนาว โดยผูน้ �ำ หมูบ่ า้ นได้พดู คุย
หารื อ ถึ ง ความจำ � เป็ น ในการพั ฒ นา
แหล่งน�้ำ คลองละหลอดร่วมกัน (ตัง้ แต่
หมู่บ้านตอนบนของน้ำ�จนถึงหมู่บ้าน
ตอนล่าง) ซึ่งประชาชนทั้ง ๔ หมู่บ้าน
ต่างเห็นพ้องให้ด�ำ เนินโครงการภายใต้
การกำ�กับดูแลและการให้คำ�แนะนำ�
ของที่ทำ�การปกครองอำ�เภอ โดยการ

ขุดลอกคลองละหลอด และก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำ�แบบประชาอาสา โดย
ร่วมกันบริจาคเงินซือ้ วัสดุกอ่ สร้างและ
ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างฝาย จำ�นวน
๒ แห่ง ในแนวลำ�คลองที่ขุดลอก และ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าคได้ ส นั บ สนุ น
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายอีก ๑ แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนทีท่ �ำ การเกษตรในพืน้ ที่
ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ๒๖๐ ครัวเรือน
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากแหล่ ง น้ำ � คลอง
ละหลอดที่กักเก็บน้ำ�ได้เพิ่มขึ้น และ
ทำ � ให้ แ หล่ ง น้ำ � มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์

เอื้อต่อคุณภาพชีวิตภาคเกษตรกรรม
เกษตรกรโดยรอบมีรายได้จากผลผลิต
ทางการเกษตร
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

อำ � เภอร่ ว มประชุ ม หารื อ กั บ
ผู้นำ�หมู่บ้านรอบคลองละหลอด เพื่อ
จัดทำ�แผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�
อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการดำ�เนินงาน
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การสร้าง
ฝายชะลอน้ำ�แบบถาวร ๔ จุด การ
ก่อสร้างบ็อกคอนเวิร์ท จำ�นวน ๓ จุด
๒) การก่อสร้างฝายชะลอน�้ำ ขนาดเล็ก
ในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๖, ๘ ตำ�บลเกาะมะนาว
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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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เชียงราย

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดเชียงราย (CHIANG RAI BRAND)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดเชียงรายมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่หลากหลาย การสร้างตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จงั หวัดเชียงราย CHIANG RAI BRAND จึงเป็นจุดสำ�คัญของการพัฒนา เพือ่ สือ่ สารแก่นของตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดเชียงราย ไปยังกลุม่ เป้าหมาย สร้างความโดดเด่น และสร้างความมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่สนิ ค้าและบริการ
ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs วิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดเชียงราย ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
๕ กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรม
ที่ ๑ การประกวดตราสั ญ ลั ก ษณ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด กิ จ กรรมที่ ๒
การคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องจั ง หวั ด
เพื่ อ มอบใบอนุ ญ าตตราสั ญ ลั ก ษณ์
ผลิตภัณฑ์จงั หวัด กิจกรรมที่ ๓ การจัด
กิจกรรมเปิดตัวโครงการ และสินค้าที่
ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ การนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ได้
รั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด
ไปประชาสัมพันธ์ในตลาดเป้าหมาย
(Road Show) กิจกรรมที่ ๕ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวม

ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการ
โทรทัศน์ และนิตยสาร เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ

การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
สินค้าให้ได้คณ
ุ ภาพของผูป้ ระกอบการ
SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชนภายใต้
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด
เชียงราย และเป็นการประชาสัมพันธ์
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้า
และบริการจังหวัด รวมทั ้งเป็นการ
เพิ่มและสร้างช่องทางการจำ�หน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสนั บ สนุ น ให้ ผ ู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ผู้ประกอบการ สามารถสร้างช่องทาง
การตลาดใหม่ๆ และการพัฒนาสินค้า
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ ่มให้เป็น
ของฝาก ของทีร่ ะลึกภายใต้ตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดเชียงราย และทำ�การ
ขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
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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
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น่าน

โครงการการจัดการน้ำ�เพื่อการเกษตรของตำ�บลเมืองจัง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ตำ�บลเมืองจัง อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีระบบชลประทานเหมืองฝาย ระบบ
ทดระดับน�้ำ ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยการขับเคลือ่ นด้วยกลไกชุมชน แต่มสี ภาพปัญหาการจัดการระบบน�้ำ ไม่มกี ารเชือ่ มโยง
และไม่มีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บลเมืองจัง (ศบกต.เมืองจัง) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลเมืองจัง สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอภูเพียง และบ้านเมืองจังเหนือ หมูท่ ี่ ๕ ได้จดั ทำ�โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
คลองส่งน้ำ�บ้านเมืองจัง (กาลักน้ำ�) โดยผ่านกระบวนการแผนชุมชน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดกระบวนการประชาคมระดับ
หมูบ่ า้ นและระดับตำ�บลเพือ่ เสนอและ
คัดเลือกโครงการต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารระดั บ อำ � เภอ ระดั บ จั ง หวั ด
และระดับกระทรวง การใช้ทางเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการน�้ำ โดยกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และช่างท้องถิ่น ร่วมกัน
ออกแบบกาลักน�้ำ ให้มคี วามเหมาะสม
กับพืน้ ที่ โดยการผสมผสานเทคโนโลยี
สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทำ�
ประชาคมเพื่อให้ได้ความคิดเห็นของ
ประชาชน จนได้ข้อยุติ เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งและให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการดำ�เนินการ และมีการตั้งกลุ่ม

ดู แ ลระบบกาลั ก น ้ ำ � (กลุ ่ ม ผู ้ ใช้ น ้ ำ � )
โดยมี ช ่ า งประจำ � เพื ่ อ ควบคุ ม และ
ดูแลระบบ
ประโยชน์ที่ได้รับ

กลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ จำ�นวน ๖๓๑ ครัวเรือน
ไ ด้ ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร จำ�นวน
๓,๔๖๓ ไร่ มีการทำ�ปศุสัตว์และการ
ประมงขนาดเล็ ก เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
เป็นแหล่งอาหาร (บริโภคในครัวเรือน)
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ชุมชน (การค้า) รวมทัง้ การดำ�เนินงาน
โครงการซ่ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง
คลองส่งน้ำ�บ้านเมืองจังและโครงการ
นาแลกป่า ทำ�ให้เกิดการดูแลรักษา
ป่าโดยชุมชน และเกษตรกรเกิดการ

รวมกลุ่ ม จั ด การน้ำ � ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดย
ชุมชน (กาลักน้ำ�)
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดทำ�โครงการต่อเนื่อง ดังนี้
๑) โครงการน้ำ�แลกป่า ๒) โครงการ
บ่อพวง ถังเก็บน้ำ�และระบบท่อส่งน้ำ�
เพือ่ การเกษตร ๓) โครงการคืนป่าน่าน
หนึ ่ ง ในความเพี ย รพยายามรั ก ษ์
ป่าน่าน ๔) โครงการปลูกพืชหลังนา
ใช้น�ำ้ น้อย ๕) โครงการโรงเพาะชำ�ไม้ผล
ไม้ ป ่ า และผั ก พื ้ น บ้ า น ๖) โรงเรี ย น
ชาวนาพึ่งตนเองเรื่องเมล็ดพันธุ์และ
นาอินทรีย์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ทำ�ให้
เกิดแหล่งอาหารในชุมชนและมีการ
เลี้ยงปศุสัตว์ในแปลงเพิ่มขึ้น
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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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น่าน

โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนชีววิถี
ตำ�บลน้ำ�เกี๋ยน อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำ�บลน�้ำ เกีย๋ น อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน เกิดจากการรวม

กลุม่ ของชาวบ้านโดยนำ�สมุนไพรทีม่ ใี นท้องถิน่ เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม และภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ มี าแต่โบราณมา
เพิม่ มูลค่า ด้วยการแปรรูปเป็นเครือ่ งสำ�อางสมุนไพร สร้างรายได้สสู่ มาชิกในชุมชน โดยในแผนพัฒนาจังหวัดน่านปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้การสนับสนุนอาคารผลิตตามมาตรฐาน GMP งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท และส่วนราชการหลายภาค
ส่วนได้ให้การสนับสนุนตามนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) โครงการสนับสนุน SME และตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กา ร ฝึ ก อบ รมเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การปลู ก สมุ น ไพรแก่ เ กษตรกรด้ ว ย
มาตรฐานแปลง GAP และจั ด ทำ �
แปลงเพาะขยายพันธุ์สมุนไพร และ
แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร พื้นที่ ๕ ไร่
จำ�นวน ๑ แปลง รวมทั้งยังส่งเสริม
การขยายพันธุส์ มุนไพรในท้องถิน่ ชนิด
ต่างๆ นอกจากนี้ มีการสำ�รวจชนิด
และปริ ม าณของสมุ น ไพรในชุ ม ชน
ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำ� ตลอดจนการ
สืบค้น รวบรวมภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ด้านสมุนไพรในชุมชน และมี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
แปรรู ป สมุ น ไพร เป็ น เครื่ อ งสำ � อาง

สมุนไพร ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สปา โดยมีอาคารผลิตตามมาตรฐาน
GMP และใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิต
ประโยชน์ที่ได้รับ

คนในชุมชนและชาวบ้านทั ่วไป
มีรายได้เสริมจากการนำ�สมุนไพรมา
จำ�หน่ายให้กลุม่ เกิดการจ้างงาน รวมทัง้
ได้น�ำ พืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า เป็นการสืบสานภูมิปัญญาของ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่
กลุม่ OTOP กลุม่ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ
ทั้งในและต่างจังหวัด

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร/ชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน
และส่งเสริมให้ม ีการปลูกสมุนไพร
มากขึ้น เพื่อขยายเครือข่ายการปลูก
พืชสมุนไพร รองรับธุรกิจสมุนไพรอบแห้ง
บดผง และวั ต ถุ ด ิ บ สมุ น ไพรให้ แ ก่
บริษทั เครือ่ งสำ�อางและยาสมุนไพรไทย
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ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
จากเศษวัสดุในพื้นที่
พร้อมใบรับรองมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นครปฐม

โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดนครปฐมได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า มีความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลทีส่ นับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรสูต่ ลาดต่างประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์ดา้ นมาตรฐานสินค้าของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันในตลาดเสรีระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตพืชปลอดภัย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การใช้เครื่องย่อยผักตบชวาและ
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมักในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการดำ�เนินงาน ดังนี้ กรม
พัฒนาที่ดิน สนับสนุนสาร พด.๑ และ
วิ ธี ก ารผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก สู ต รต่ า งๆ กรม
วิชาการเกษตร ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพ การขอใบรับรอง
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเก็บ
ผักตบชวาในแม่น้ำ�ลำ�คลอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ำ�
ลำ�คลอง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

เครื่องย่อยผักตบชวาและเครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ยหมักเป็นของชุมชน ทุกคน
สามารถยื ม ไปใช้ เ พื่ อ ทำ � ประโยชน์
ต่างๆ ได้ โดยมีการเก็บค่าบำ�รุงรักษา
ซึ่งในส่วนของเครื่องย่อยผักตบชวา
ใช้สับกิ่งไม้ผลเพื่อย่อยสลายให้เป็น
ชิ้นเล็กๆ และนำ�ไปทำ�ปุ๋ยหมัก ส่วน
เครื่ อ งอั ด เม็ ด ปุ๋ ย หมั ก อาจนำ � ไปทำ �
เครือ่ งอัดเม็ดอาหารปลา โดยสามารถ
จำ�หน่ายให้เกษตรกรพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้
ในราคาถูก
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พัฒนากระบวนการแปรรูป
สินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกรที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ผลิตผลและการตลาด เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และต่างประเทศ
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นครพนม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนครพนม

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดนครพนมเริ่มมีคุณภาพต่ำ�ลง เกิดจากมี

พันธุ์ปนเกินมาตรฐาน และการกลายพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ ทำ�ให้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้ราคาต่ำ� จึงได้มีการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นเรื่องของการ
ส่งเสริมด้านการเกษตรที่ปลอดภัย เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การพัฒนากระบวนการแปรรูป
สินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็น
จุดศูนย์กลางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
ได้ ม าตรฐาน เน้ น การส่ ง เสริ ม ใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยสนับสนุน
การตรวจรั บ รองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐาน GMP พัฒนาบรรจุภัณฑ์
และการสร้างแบรนด์ “ข้าวหอมมะลิ
นครพนม” พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบั น
เกษตรกร ในการจัดทำ�นวัตกรรมการ

แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิต
และการตลาดข้าวหอมมะลินครพนม
จัดแสดงสินค้าข้าวหอมมะลินครพนม
ภายในจังหวัด นำ�สินค้าไปแสดงและ
จำ�หน่ายภายนอกจังหวัด
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรและกลุ่ ม เกษตรกร
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สถาบั น เกษตรกร
มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง เพิ่ ม พื้ น ที่
เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐
ไร่ และข้าวหอมมะลิได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ มากกว่ า
ร้อยละ ๗๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ มีเครือข่ายด้านการตลาด

ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ อิ น ท รี ย์ ข อ ง ก ลุ่ ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกรภายนอกจั ง หวั ด และ
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเพิ่ ม พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์
และพั ฒ นาการแปรรู ป ข้ า วโดยใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อผลิต
สินค้าชนิดใหม่
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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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นครราชสีมา

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
โซล่าเซลล์เพื่อเกษตรกรรม อำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ราษฎรบ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำ�บลวังน้ำ�เขียว อำ�เภอวังน้ำ�เขียว

จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน ๓๖๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบันมีความจำ�เป็น
ต้องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีค่าใช้ไฟฟ้าสูง ดังนั้น อำ�เภอวังน�้ำ เขียวจึงมีแนวคิดในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้โดยไม่มี
วันหมด ตลอดจนเป็นต้นแบบในการเผยแพร่การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

อำ � เ ภ อ วั ง น้ำ � เขี ย ว ร่ ว ม กั บ
สำ�นักงานพลังงานจังหวัดในการร่วม
กั น ขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น การ โดย
ได้ ทำ � การก่ อ สร้ า งระบบสู บ น้ำ � ด้ ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีการก่อสร้าง
หอถังและถังเก็บน้ำ� รวมถึงรั้วรอบ
อุ ป กรณ์ วางท่ อ สู บ น้ำ � ดิ บ ขึ้ น หอถั ง
และวางท่อจำ�หน่ายน้ำ� นอกจากนี้
ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์
และส่งมอบให้หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน จำ�นวน ๑๐๐ ครัวเรือน
มี ไ ฟฟ้ า ใช้ เ พื อ การเกษตร และลด
ค่าใช้จ่ายค่าน้ ำ�มันเชื้อเพลิงในการ
ใช้งานเครื่องสูบน้ำ�ประมาณ ๕,๔๐๐
ลิตร/ปี รวมเป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจั ด ทำ � เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ใ ห้
กั บ อำ � เภอต่ า งๆ เพื่ อ ขยายผลให้
ครอบคลุมทุกอำ�เภอต่อไป
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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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นครศรีธรรมราช

โครงการข้าวสารลดค่าครองชีพประชาชน
จำ�หน่ายข้าวสารหอมปทุมราคาถูก

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับหนึ่งของภาคใต้และประสบ
ปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวลดลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำ�นา ประกอบกับเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกปาล์มน้ำ�มัน ซึ่ง
ให้รายได้สูงกว่าการทำ�นา ซึ่งสวนทางกับการขยายกำ�ลังการผลิตของโรงสีข้าวในพื้นที่ที่เพิ่มกำ�ลังการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับ
ผลผลิต อีกทัง้ ผลผลิตทีไ่ ด้ไม่สอดคล้องกับความต้องการในพืน้ ที่ เกษตรกรส่วนใหญ่นยิ มปลูกข้าวพันธุส์ ง่ เสริม ซึง่ เป็นข้าวพืน้ แข็ง
อายุการเก็บเกีย่ วสัน้ และเป็นการปลูกต่อเนือ่ งจากโครงการรับจำ�นำ�ข้าวในช่วงทีผ่ า่ นมา ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่นยิ มบริโภค
ข้าวพื้นนุ่มประเภทข้าวหอม เช่น หอมมะลิ หอมปทุม ฯลฯ ส่งผลให้ต้องนำ�ข้าวจากภาคกลางมาบริโภคในพื้นที่
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้ง
คณะทำ � งานส่ ง เสริ ม บริ โ ภคข้ า วที่
ปลู ก ในพื้ น ที่ แ ละลดค่ า ครองชี พ ให้
ประชาชน โดยคณะทำ�งานมาจากทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ เอกชน
เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมการ
บริโภคข้าวในพืน้ ที่ และลดค่าครองชีพ
ให้ ป ระชาชนในภาวะเศรษฐกิ จ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวหอมปทุมซึ่ง
เป็ น ข้ า วที่ ช าวนานิ ย มปลู ก ในพื้ น ที่
สามารถปลูกได้ตลอดปี ทั้ง นาปี –
นาปรัง เพือ่ กระตุน้ การตลาดผูบ้ ริโภค
ให้สง่ ผลไปยังภาคการผลิต รวมทัง้ การ

ช่วยเหลือชาวนา และเป็นการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมชาวนาในอนาคตให้
“ปลูกข้าวที่กิน – กินข้าวที่ปลูก”
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรสามารถขายข้ า วได้
ราคาที่สูงขึ้นจากเดิม ตันละ ๓๐๐ –
๔๐๐ บาท และสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทำ�นา โดยหันมาปลูก
ข้าวหอมปทุมมากขึ้น และตอบสนอง
แนวพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ต้องการสนับสนุน/อนุรกั ษ์พนื้ ทีท่ �ำ นา
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาลุม่ น�้ำ ปากพนัง
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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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นครสวรรค์

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำ�เนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่นำ�มา
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิต การค้า การเกษตร มีการ
บูรณาการของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ซึง่ จะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยมีอ�ำ นาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและ
จำ�หน่ายผลผลิต
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะทำ�งานระดับต่างๆ เพื่อกำ�กับ
ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งาน
โดยเฉพาะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/
คณะทำ�งานขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ บบ
เบ็ ด เสร็ จ (Single Command)
จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งทีมรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการ จำ�นวน ๔ ทีม คือ
๑) ทีมการบริหารจัดการ มีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
หัวหน้าคณะทำ�งาน ๒) ทีมการตลาด
มี ส หกรณ์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น
หัวหน้าคณะทำ�งาน ๓) ทีมการลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต มี เ กษตรจั ง หวั ด

นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน
๔) ทีมผู้จัดการแปลง มีเกษตรอำ�เภอ
บรรพตพิสัย เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน
ประโยชน์ที่ได้รับ

การลดต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม
ผลผลิตต่อไร่ ลดปริมาณการใช้สาร
เคมี แ ละยาปราบศั ต รู พื ช และเพิ่ ม
คุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน รวมถึง
มีการรวมกลุม่ ทีเ่ ข้มแข็งและเกษตรกร
มี อำ � นาจต่ อ รองโดยเชื่ อ มโยงกั บ
ตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุล
ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า
ตลอดจนเกิดจุดเรียนรู้ในชุมชน ทำ�ให้
เกษตรกรมีองค์ความรูใ้ นการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การกำ�หนดพืน้ ทีด่ �ำ เนินการ ปี ๒๕๖๐
โดยมีสนิ ค้าสำ�คัญ ได้แก่ มันสำ�ปะหลัง
จำ�นวน ๑,๖๓๙ ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม
๑๔๐ ราย อ้ อ ยโรงงาน จำ � นวน
๑๐,๐๐๐ ไร่ มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว ม
๓๕๗ ราย
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ผลิตสินค้าโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำ�
ตามคำ�สั่งซื้อของ TOP SUPERMARKET
ทำ�ให้มีราคาขายและรายได้ที่แน่นอน
การผลิตมีมาตรฐานมากขึ้น โดยเกษตรกร
เริ่มปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเป็นผู้บริหาร
จัดการสวนของตนเอง พร้อมกับขยายผล
ไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ
ทำ�ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
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นนทบุรี

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด
เกิดขึ้นตามที่รัฐบาลได้กำ�หนดนโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างอนาคตให้ประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ� พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข
ในรูปแบบการขายสินค้าและบริการ จากกลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน แล้วนำ�กำ�ไรที่ได้ไปขยายผลการ
ดำ�เนินกิจการของบริษัท ซึ่งการบริหารบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการให้เศรษฐกิจชุมชน
เข้ ม แข็ ง ประชาชนมี สุ ข และรายได้
เพิ่ ม ขึ้ น ในภาคเกษตร ภาคแปรรู ป
และภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ การเข้า
ถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้
จากในชุมชนและการสร้างประโยชน์
ต่อยอด การตลาด แผนบูรณาการตัง้ แต่
การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทางการ
ขายใหม่ การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อ
ความยัง่ ยืน การสร้างแบรนด์และช่องทาง
การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น
และสื่ อ ระดั บ ประเทศ ตลอดจนการ
บริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน บัญชี และ
การบริหารความเสี่ยง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าโดยใช้
ตลาดเป็ น ตั ว นำ � ผลิ ต ตามคำ � สั ่ ง ซื ้ อ
ของ TOP SUPERMARKET มีราคาขาย
และรายได้ท ี่แ น่นอน ทำ�ให้การผลิต
มีมาตรฐานมากขึ้น เกษตรกรเริ่มปรับ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเป็นผู้บริหาร
จั ด การสวนของตนเองมากขึ้ น และ
ได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ใน
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป
การขยายผลด้านการเกษตรไปสู่
กลุม่ กล้วยไม้สง่ ออกวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่
อำ�เภอบางใหญ่ และกลุม่ ไม้ดอกไม้ประดับ
อำ�เภอบางกรวย เพือ่ ส่งเสริมด้านองค์ความรู้
และการตลาดส่งออก สำ�หรับด้านการแปรรูป

มีเป้าหมายคือกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
เกาะเกร็ด โดยส่งเสริมให้คงรักษาอัตลักษณ์
การพัฒนารูปแบบใหม่ การเชือ่ มโยงกับ
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ การพัฒนาเป็น
ไม้กระถาง สร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added)
โดยบริษทั ประชารัฐได้จดั ประชุมร่วมกับ
ภาคีเครือ่ งปัน้ ดินเผากับกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
จำ�นวน ๓ กลุม่ /SME ๑ ราย เพือ่ วิเคราะห์
ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ โดยเฉพาะ
องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์สนิ ค้า รวมทั้งด้านการตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนด้านการท่องเทีย่ วโดย
ชุมชน มีเป้าหมายคือการท่องเทีย่ วชุมชน
เกาะเกร็ด ตลาดน�ำ้ ไทรน้อย และตลาดน�ำ้
วั ด แคนอก โดยบริ ษ ั ท ประชารั ฐ จะ
ส่งเสริมด้านการเชื ่อมโยงผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนเกษตร/การแปรรูป/การตลาด/
ชุมชนท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างความยั่งยืนต่อไป

133

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จัดระบบการให้น้ำ�แบบพอเพียง
(เครื่องตะบันน้ำ�) ให้แก่เกษตรกร
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในการดำ�เนินงาน จนสามารถปฏิบัติได้จริง
ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทน
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บุรีรัมย์

โครงการตามมาตรการสำ�คัญเร่งด่วนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กิจกรรมการจัดระบบการให้นำ้ �แบบพอเพียง (เครือ่ งตะบันน้ำ�) โดยศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ สภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไปของจังหวัดบุรรี มั ย์เป็นทีร่ าบสูงลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศ

เหนือ โดยทางตอนใต้เป็นพืน้ ทีส่ งู และภูเขา ตอนกลางเป็นพืน้ ทีล่ กู คลืน่ ลอนตืน้ และตอนเหนือเป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ ริมฝัง่ แม่น�้ำ มูล
จังหวัดบุรรี มั ย์จงึ จัดทำ�โครงการตามมาตรการสำ�คัญเร่งด่วนเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานและเสริมสร้างความเข้มแข็ง กิจกรรมการจัดระบบการให้
น้ำ�แบบพอเพียง (เครื่องตะบันน้ำ�) โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกรภายใน
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตัวแทน
ของกลุ่มเกษตรกรมีหน้าที่ถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร เพื่ อ ให้
เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจใน
การดำ�เนินงาน จนสามารถปฏิบัติได้
จริง โดยตัวแทนของเกษตรกรมีหน้าที่
ติดตามและคอยให้ความช่วยเหลือแก่
ชาวบ้านที่มีปัญหาในการดำ�เนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ
ที่จะประดิษฐ์ และเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม รวมทั้งพลังงานทางเลือก
ทำ�ให้ประหยัดและลดต้นทุนการผลิต

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

วิทยากรต้นแบบถ่ายทอดความรู้
สู่พื้นที่อื่นๆ
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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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ปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Logistics และธุรกิจต่างประเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีม่ เี ป้าหมาย
ในการขยายฐานเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน+๖ (ASEAN+จีน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)
ซึ่งจะทำ�ให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้นในเขตการค้าเสรีของอาเซียน
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางสังคม และเศรษฐกิจ จังหวัดจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสังคม
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สำ�นักงานพาณิชย์จงั หวัดปราจีนบุรี
ได้น�ำ กระบวนการขับเคลือ่ นเครือข่าย
ธุรกิจ Biz Club ด้วยเทคนิคการจัดการ
ความรู ้แบบ Systemic โดยวิธ ีการ
จัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบ ัติการ
พร้อมนำ�เทคนิคและเครื่องมือสร้าง
การมีสว่ นร่วมในการระดมสมองอย่าง
แท้จริงทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคน
ได้มโี อกาสนำ�เสนอมุมมองและแนวคิด
ของตนเองได้ โดยไม่มีการปิดกั้นว่า
เป็นใคร ตำ�แหน่งใด มาจากพืน้ ทีไ่ หน ซึง่
ทุกความคิดเห็นจะถูกนำ�มาสังเคราะห์
เชือ่ มโยง และรวบรวมเป็นแนวทางใน
การดำ�เนินการอย่างเป็นระบบต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ ป ระกอบการได้ เ รี ย นรู้ ก าร
บริหารจัดการสินค้า (Logistics) และ
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ช่ ว ยให้ เ กิ ด
การขยายตลาดสิ น ค้ า และบริ ก าร
ของจั ง หวั ด เข้ า สู่ ต ลาดอาเซี ย นและ
ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ
ที่ ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลั ก สู ต รซึ่ ง
สามารถส่ ง ต่ อ ให้ ก รมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศนำ�ไปพัฒนาสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการที่เข้มแข็งได้ในอนาคต

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การพั ฒ นาต่ อ ยอดเครื อ ข่ า ยให้
เกิดความยั่งยืน
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จัดเตรียมงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่
เพื่อการประชุมขับเคลื่อนระดับองค์กรของ
IMT – GT และจัดเตรียมการประชาสัมพันธ์
งานภารกิจ งานภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไทย รวมทั้งการจัดเตรียมการรองรับ
ศึกษาดูงานทั้งทางบกและทางทะเลในพื้นที่
จังหวัดพังงา สร้างรายได้ให้ประชาชน
ตลอดจนมีการลงทุนด้านธุรกิจ
ในพื้นที่เพิ่มขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย

138

พังงา

โครงการประชุมระหว่างประเทศ ระดับรัฐมนตรี ครัง้ ที่ ๒๒ ระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ครัง้ ที่ ๔ ระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ครัง้ ที่ ๒๓ และระดับมุขมนตรีและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ครัง้ ที่ ๑๓
แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ให้มีศักยภาพและ
ขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและได้มอบหมายให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และกระทรวงมหาดไทยกำ�หนดการประชุมองค์กรขับเคลื่อน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและกำ�หนดให้จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ประชุม โดยกำ�หนด
ระดับองค์กรเข้าร่วมประชุม จำ�นวน ๔ ระดับ ๑) การประชุมระดับรัฐมนตรี ๒) การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๓) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ๔) การประชุมสภาธุรกิจ IMT – GT
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดเตรียมงานบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ เพื่อการประชุมขับเคลื่อน
ระดั บ องค์ ก รของ IMT – GT และ
จั ด เตรี ย มการประชาสั ม พั น ธ์ ง าน
ภารกิจ งานภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนี เซี ย
มาเลเซีย และไทย รวมทัง้ การจัดเตรียม
การรองรับศึกษาดูงานทั้งทางบกและ
ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา

ประโยชน์ที่ได้รับ

รายได้ ข องประชาชนในจั งหวัด
เพิ่มมากขึ้น และสามารถรองรับการ
จัดประชุมเชิงคุณภาพ สร้างความเชือ่ มัน่
แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการลงทุน
ด้านธุรกิจในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

แผนงานการขับเคลือ่ นความร่วมมือ
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อย่าง
ต่อเนื่อง
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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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เพชรบุรี

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำ�กัด)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กำ�หนดกรอบการขับเคลื่อน
การพัฒนา จำ�นวน ๓ ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ การเกษตร การแปรรูป SME/OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี
เป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” พร้อมกับแบ่งพื้นที่ดำ�เนินการ เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จำ�นวน
๕ จังหวัด ระยะที่ ๒ จำ�นวน ๑๓ จังหวัด และระยะที่ ๓ จังหวัดที่เหลือ จำ�นวน ๕๘ จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นเป้าหมาย
๑ ใน ๕ จังหวัด ในการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระยะที่ ๑
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการเพือ่ จัดตัง้ “บริษทั
ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำ�กัด”
โดยจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คล เมือ่ วันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีกระบวนการ
ทำ�งาน ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย
ด้านปัจจัยการผลิต ได้ระดมผูช้ �ำ นาญการ
และเงินทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท คัดเลือก
ชุมชน/ธุรกิจชุมชนทีจ่ ะช่วยเหลือ การหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ด้านองค์ความรู้
ได้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของชุ ม ชน/ธุ ร กิ จ
ชุมชน เช่น มาตรฐานสินค้า/บริการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเทคนิ ค ใน
กระบวนการผลิ ต /บริ ก าร การจด
สิ ท ธิ บั ต ร การค้ น คว้ า วิ จัย พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิต ด้านการตลาด ได้เพิม่

ช่องทางการตลาดใหม่ๆ เชือ่ มโยงตลาด
การพัฒนาสินค้าใหม่ สร้างแบรนด์ พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ด้านการสื่อสารเพื่อความ
รับรูอ้ ย่างยัง่ ยืน ได้สร้างให้คนในชุมชน
มีความรัก สามัคคี ภูมิใจในสินค้า/
บริการของท้องถิน่ ตนเอง เข้าใจถึงการ
ทำ�งานแบบประชารัฐและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการ ได้จดั ทำ�แผนธุรกิจ บริหารงาน
ด้านการเงิน การรักษาสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่ง
ทุกกระบวนการทำ�งานได้บูรณาการ
ร่วมกัน ๕ ภาคส่วน คือ รัฐ (สนับสนุน)
เอกชน (ขับเคลือ่ น) วิชาการ (ให้ความรู)้
ประชาสั ง คม (สร้ า งความเข้ ม แข็ ง )
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน (ลงมือทำ�) ส่งผล
ให้ มีก ารส่ ง เสริ ม ด้ า นการเกษตรผั ก
ปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาล

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมหม้อแกง
และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับ
การรับรองสินค้าชุมชนบริหารจัดการ
ตนเอง รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และบริการ
ในชุมชน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจั ด ทำ � แผนธุ ร กิ จ ให้ กั บ กลุ่ ม
เป้าหมาย ๓ ยุทธศาสตร์ ขยายหมูบ่ า้ น
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน จัดทำ�แบรนด์
สินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ส่งเสริมการวิจยั เพือ่ รักษาโรค และการ
ผลิตสินค้าสร้างรายได้ให้ประชาชน
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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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เพชรบูรณ์

โครงการกรีนมาร์เก็ต
เพชรบูรณ์

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากนโยบายของผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในการสนองตอบนโยบายประชารัฐ
ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์จึงได้ถือกำ�หนดขึ้น เพื่อทำ�หน้าที่
แม่ข่ายในระดับจังหวัด หลอมรวมเครือข่ายชุมชนคนเพชรบูรณ์ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพการเกษตรที่ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้เครื่องหมาย “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การผลิตพืชผักทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยใช้ปยุ๋
จากวัสดุธรรมชาติ มีมาตรฐานการคัด
แยกตัดแต่งผัก ตรวจสอบสารปนเปือ้ น
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP และ
พัฒนาสูม่ าตรฐานการเกษตรอินทรียใ์ ห้
ครอบคลุมกลุ่มสหกรณ์ รวมทั้งมีการ
รวมกลุม่ ของเกษตรกร เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ
คุณภาพของสินค้าทางการเกษตร และ
เพือ่ สร้างอำ�นาจการต่อรอง ควบคุมกลไก
การตลาด ปัจจุบนั ได้จดั ตัง้ กลุม่ สหกรณ์
เพือ่ เป็นศูนย์กลางดำ�เนินการและจำ�หน่าย
ผลิตผลทางการเกษตร จำ�นวน ๕ แห่ง
และมี Tops Market รวมทัง้ ห้างค้าปลีก
ในเพชรบูรณ์เป็นแหล่งรับซือ้

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
ทำ�ให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลการดำ�เนินงานกรีน
มาร์เก็ตเพชรบูรณ์ให้ครอบคลุมทัว่ ทัง้
จังหวัด และขยายตลาดทัง้ ภายในและ
ภายนอกจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
กลุ่มสหกรณ์เพิ่มขึ้น
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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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ภูเก็ต

โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำ�กัด)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะ Keyman ได้มีการประสานบูรณาการการ
ทำ�งานกับทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ตตามแนวทางสานพลังประชารัฐ
ของรัฐบาล โดยเป็นจังหวัดนำ�ร่องในการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำ�กัด ได้สำ�เร็จเป็นจังหวัดแรกของประเทศ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชุมหารือกับทุกภาคส่วน
และภาคเอกชนในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ภู เ ก็ ต จำ � กั ด
พร้อมกับจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ๗๕ จังหวัด
ในการมอบนโยบายประสานพลั ง
ประชารัฐของนายกรัฐมนตรี และได้
ประชุมกับคณะทำ�งาน/ทีมพี่เลี้ยง/
บริษัทฯ เป็นประจำ�ทุกอาทิตย์ เพื่อ
Update ข้อมูลพื้นที่ ทำ�เวทีวิเคราะห์
ข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชน
เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ไข รวมทั้งติดตาม
และกำ�กับการขับเคลื่อนงานในระดับ
พื้นที่ผ่านกลไกที่วางไว้ โดยใช้แผน
ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู ้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต
มีระบบ และวิธกี ารทำ�งานรูปแบบใหม่
ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ไม่ซ้ำ�ซ้อน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย
สามารถยกระดับรายได้เพิ่มขึ้น
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จับพิกัด GPS แปลงปลูกข้าวอินทรีย์
โดยจัดหาเมล็ดพันธุ์
ข้าวอินทรีย์และปัจจัยการผลิต
รวมถึงอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ตรวจรับรองตามระบบมาตรฐานการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ประสานงานและจัดหา
แหล่งซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์
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มหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความสำ�คัญและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แม้วา่ เกษตรกรจำ�นวนมากต้องการทีจ่ ะผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แต่ยงั ขาดความรู้
ทักษะและความชำ�นาญในการผลิตพืชที่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานข้างต้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดประชุม
เจ้าหน้าที/่ เกษตรกร เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
โครงการ วางแผนปฏิบตั งิ านตามโครงการ
จับพิกัด GPS แปลงปลูกข้าวอินทรีย์
และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์แก่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ โดยมีการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต อบรมถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีตรวจรับรองตามระบบ
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมทัง้
ประสานงานและจั ด หาแหล่ ง ซื้ อ
ผลผลิตข้าวอินทรีย์กับภาคราชการ
หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ได้รับ
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย
สามารถจำ�หน่ายข้าวได้มลู ค่าสูง ส่งผล
ให้เกษตรกร/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งมีผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนของสารเคมี

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายพืน้ ทีป่ ลูกข้าวอินทรียใ์ ห้
ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ไร่ ภายใน
ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
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พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยใช้วัฒนธรรมของพื้นที่เป็นจุดขาย
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวด้วยการศึกษาดูงาน
หมู่บ้านโฮมสเตย์ และปรับปรุง
พัฒนาการต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ให้ดียิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลหลายประเภท
ซึ่งเป็นผลสำ�เร็จจากการจัดการ
โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งที่ทุกคนมีส่วนร่วม
และเป็นผู้บริหารร่วมกัน
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มุกดาหาร

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

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ บ้านภู หมู่ที่ ๑, ๒ ตำ�บลบ้านเป้า เป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำ�เภอหนองสูง

ซึง่ พัฒนาจนได้รบั การคัดเลือกเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดมุกดาหาร และได้เป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน “พัฒนากรมืออาชีพ” โดยมีการพักค้างคืน
ในพื้นที่ ทำ�ให้คณะกรรมการหมู่บ้านภูต้องศึกษาหาวิธีการต้อนรับคณะโดยนำ�เอาวิธีการต้อนรับขบวนผ้าป่าแบบดั้งเดิมของ
ชาวผู้ไทยมาประยุกต์ใช้ และต่อมาได้พัฒนาสู่การต้อนรับแขกที่เข้ามาพักในหมู่บ้านในลักษณะการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำ � ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มา
พั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ตามโครงการหนึง่ ตำ�บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ทำ�ให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน
ผู้นำ�ชุมชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โดย
ใช้วัฒนธรรมของหมู่บ้านเป็นจุดขาย
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำ�งานขับเคลื่อน
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ต่อมาคณะกรรมการและราษฎรใน
ชุมชนบ้านภู ได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจาก
สำ � นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร โดยได้ ม ี โ อกาส
ศึกษาดูงานหมูบ่ า้ นโฮมสเตย์หลายแห่ง
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วนำ�มา

ปรับปรุง พัฒนาการต้อนรับคณะทีเ่ ข้ามา
ศึ ก ษาดู ง านให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น จนได้ รั บ
การรั บ รองมาตรฐานโฮมสเตย์ ไ ทย
จากสำ � นั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓
ครั้ ง และได้ รั บ รางวั ล การประกวด
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย (Thailand
Tourism Awards) ครั้งที่ ๘ ประจำ�ปี
๒๕๕๓ รางวัล “ดีเด่น” ระดับประเทศ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จาก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
รวมทั้งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๒ จากกรมการพัฒนาชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ทำ�ให้ชาวบ้านภูและประชาชนจังหวัด
มุกดาหารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขน้ึ เป็นการ
จัดการโดยเอาชุมชนเป็นตัวตัง้ คือทุกคน
มีสว่ นร่วมและเป็นผูบ้ ริหารร่วมกันแสดง
ให้เห็นว่าชุมชนนีม้ คี วามรักความสามัคคี
อย่างมาก ปัจจุบนั บ้านภูมบี า้ นพักแบบ
โฮมสเตย์ จำ�นวน ๕๐ หลัง ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ น
โฮมสเตย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
เช่น เส้นทางเดินขึน้ ภูเขา เส้นทางปัน่
จักรยานและแข่งขันจักรยานเสือภูเขา
โดยมีการเชือ่ มโยงเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ ว
กับแหล่งท่องเทีย่ วใกล้เคียง
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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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ยะลา

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กล้วยหินบันนังสตา GI : Geographical Indication

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดยะลานิยมปลูกกล้วยหิน เนื่องจากสามารถปลูกได้ผลดีที่สุดในพื้นที่
จังหวัดยะลา สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นว่ากล้วยหินมีคุณลักษณะที่สามารถนำ�มาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ได้ (Geographical Indication : GI) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ “กล้วยหินบันนังสตา” ประกอบกับปัจจุบันนักธุรกิจมาเลเซียสั่งซื้อกล้วยหิน เพื่อนำ�ไปแปรรูปและจำ�หน่ายทำ�ให้มี
ความหลากหลายเพิม่ มากขึน้ จังหวัดจึงเร่งส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ทสี่ ามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทดแทน
ราคายางพาราที่ตกต่ำ�สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่
กระบวนการต้นน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ เน้น
การผลิตในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าทางการ
ตลาด ส่งผลให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
ก า ร ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
“กล้ ว ยหิ น บั น นั ง สตา” ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการ
จำ�หน่ายผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป โดยทั้ ง ภาครั ฐ
เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงานเน้นการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ นำ �
มากำ�หนดเป็นกิจกรรม ได้แก่ การ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ การจัดทำ�แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ กล้วยหินบันนังสตา การ
ส่ ง เสริ ม การตลาด และการติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินงานเชิงรุกเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพทางการตลาดให้ผปู้ ระกอบการ
ผลิ ต /แปรรู ป สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
กล้วยหินบันนังสตา

การเพิ ่ ม ศั ก ยภาพให้ ก ั บ กลุ ่ ม
ผูป้ ระกอบการการผลิตและผูป้ ระกอบ
การค้ากล้วยหินบันนังสตาของจังหวัด
ยะลาให้มีศักยภาพ เกิดความเข้มแข็ง
ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการ
ให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตลอดจน
เพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการ
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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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ระยอง

จัดทำ�แบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
(Rayong Branding)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจทุกประเภท ซึ่งจังหวัดระยองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำ�คัญ มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงมีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดในเชิงรุก โดยการสร้าง
ตราสินค้าหรือตราสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว (Branding)
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
โดยจั ด ตั้ ง คำ � สั่ ง เป็ น คณะกรรมการ
อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เช่น
รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ระบบเรี ย บเรี ย ง
ข้อมูล และการประเมินเพื่อคัดสรร
แนวทางแบรนด์ที่มีอยู่เดิมว่าส่วนใด
ควรยุ ติ ก ารดำ � เนิ น การ ส่ ว นใดควร
ดำ�เนินการหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป
(Collecting Data Internal Brand
Database Evaluation) ศึกษาวิจัย
กลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวระยองใน
ปัจจุบัน เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งแบรนด์
ในใจผูบ้ ริโภคเชิงกลยุทธ์ (Positioning
Rayong Strategic Brand Positioning) ศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสุขภาพ

แบรนด์อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์
หาช่องว่างของแบรนด์ในด้านต่างๆ
และคำ�แนะนำ�ในการลดช่องว่างของ
แบรนด์ (Gaps Identification Intensive Brand Health Check
and Brand Gap Analysis) เป็นต้น
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทกุ
ภาคส่วนได้รับรู้แบรนด์การท่องเที่ยว
จังหวัดระยองทั้งในและต่างประเทศ
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และการจัด
งานแสดงต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยองเป็นที่รับรู้ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศต่อไป ซึ่งถือเป็น
จังหวัดแรกทีจ่ ดั ทำ�แบรนด์การท่องเทีย่ ว
ตามหลักวิชาการ
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การมอบหมายส่ ว นราชการ
ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาและประชาสั ม พั น ธ์ แ บรนด์
การท่องเทีย่ วจังหวัดระยองในรูปแบบ
ประชารัฐอย่างเป็นระบบ

การเพิ่มจำ�นวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๕๖๐ และช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
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พัฒนามิติ “คน พื้นที่ และสินค้า”
เพื่อการผลิตปลอดภัยจากสารพิษ
ตลอดกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมถ่ายทอด
ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต
ตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมี
มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า และลดต้นทุน
โดยนำ�ของเสียกลับมาใช้ใหม่
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ราชบุรี

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agriculture City)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การดำ�เนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
จังหวัด คือ “ผู้นำ�เกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” โดย
มุ่งเน้นที่การลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ การสร้างการรวมกลุ่มในลักษณะของเครือข่าย เพิ่มช่องทางการ
จำ�หน่ายสินค้า และพัฒนาสูก่ ารท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ซึง่ จังหวัดมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว โดดเด่นเรือ่ งพืช
ปศุสตั ว์ และประมง มีความพร้อมด้านการผลิตสินค้าเกษตร และระบบโลจิสติกส์ ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิตสินค้าทีท่ �ำ ให้เกษตรกรมีผลผลิตทีส่ งู ขึน้ มีความปลอดภัยทางอาหาร จนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การขับเคลือ่ นโครงการเมืองเกษตร
สีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนา ๓ มิติ คือ
คน พื้นที่ และสินค้า โดยพื้นที่การ
ผลิ ต ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ตลอด
กระบวนการผลิต ตัง้ แต่ตน้ น�้ำ กลางน�้ำ
และปลายน้ำ� สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มีการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้
เกษตรกรสามารถผลิตตามมาตรฐาน
ปลอดภั ย จากสารเคมี พั ฒ นาพื้น ที่
การเกษตรให้ปลอดจากมลพิษ สินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย ส่งเสริม

ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้า
และลดต้นทุนโดยการนำ�ของเสียกลับ
มาใช้ใหม่ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ

ผูบ้ ริโภคในจังหวัดได้บริโภคสินค้า
เกษตรปลอดภั ย จากผู้ ผ ลิ ต โดยตรง
และตลาดสิ น ค้ า เกษตรได้ รั บ การ
รับรองมาตรฐานมีการขยายตัวสูงขึ้น
ส่งผลให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรเกิดการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการเกษตร
แบบปลอดภั ย ขยายต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่
ต่างๆ โดยสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวศึกษาดูงานด้านการเกษตร

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายจากจุดนำ�ร่องประจำ�
อำ�เภอไปยังหมูบ่ า้ นต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแบบแปลงใหญ่
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรต่อไป
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พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทุเรียนศรีสะเกษสู่มาตรฐานสากล
โดยรวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการตลาด และเป็นแหล่งสะสมทุน
ของเกษตรกร กำ�หนดจัดงาน
ในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด
โดยให้เกษตรกรนำ�ผลผลิตมาจำ�หน่าย
ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาดและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด
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ศรีสะเกษ

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ
สู่มาตรฐานสากล

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดศรีสะเกษมีสภาพดินเหมาะสำ�หรับการปลูกไม้ผลและพืชสวน ได้แก่
เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วง ฯลฯ และไม้ยืนต้น ทำ�ให้มีความหลากหลายของไม้ผล ไม้ยืนต้น สร้างรายได้ให้จังหวัด
ปีละไม่ต�่ำ กว่า ๒๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องจัดงานเพือ่ รณรงค์สง่ เสริมทางด้านการท่องเทีย่ วควบคู่
ไปกับงานส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่เป็นพืชประจำ�ท้องถิ่นที่สำ�คัญ ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
จึงได้จัดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ด้ า นการผลิ ต เป็ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพผลผลิ ต ทุ เ รี ย นศรี ส ะเกษ
สูม่ าตรฐานสากล โดยการรวมกลุม่ ผูผ้ ลิต
ทุ เรี ย นคุ ณ ภาพ เพื่อ สร้ า งศั ก ยภาพ
ในการแข่งขันทางการตลาดและเป็น
แหล่ ง สะสมทุ น ของเกษตรกร ด้ า น
การตลาด เป็นกิจกรรมทีท่ �ำ ให้ทเุ รียน
ศรีสะเกษมีชอ่ื เสียงมาก คือ “เทศกาล
เงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ”
ซึง่ กำ�หนดจัดงานในช่วงทีผ่ ลผลิตทุเรียน
ออกสูต่ ลาด โดยให้เกษตรกรนำ�ผลผลิต
มาจำ�หน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง เพือ่
สร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วของจังหวัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรผู้ผลิตเงาะ ทุเรียน และ
เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลสามารถสร้าง
มูลค่าของผลผลิต โดยจำ�หน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรในราคาที่ เ กษตรกร
และผู้บริโภคพอใจ โดยมีมูลค่าสินค้า
เพิม่ มากขึน้ ตลอดจนส่งเสริมนักท่องเทีย่ ว
เข้ามาเที่ยวภายในจังหวัด

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมไม่ น้ อ ยกว่ า
๔๕,๐๐๐ คน เป็ น การสร้ า งสรรค์
คุ ณ ค่ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง
สถานการณ์ ก ารผลิ ต เอื้ อ ต่ อ การ
บริ ห ารจั ด การ ทั้ ง ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
ปริมาณสินค้าที่จำ�กัด จึงเป็นโอกาส
อันดีที ่จะพัฒนาให้เป็นสินค้าเกรด
พรีเมี่ยมได้โดยง่าย และมีโอกาสใน
การแข่งขันทางการตลาดสูง
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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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สตูล

โครงการกลุ่มเรือท่องเที่ยว
คลองละงูสู่ทะเล

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ บริเวณสองข้างทางของคลองละงูมีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงได้เกิด
กิจกรรมกลุ่มเรือท่องเที่ยว คลองละงูสู่ทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ประกอบกับนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงอนุรกั ษ์ของหน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้แกนนำ�หมูบ่ า้ น รวมทัง้ ผูน้ �ำ กลุม่ ต่างๆ ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นในการดำ�เนินการชุมชนท่องเที่ยวให้ประสบความสำ�เร็จ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชุมแกนนำ�/ผู้นำ�กลุ่มใน
หมู่บ้าน รวมทั้ง เชิญชวนสมาชิ กใน
หมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมพูดคุย
ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของหมูบ่ า้ น หลัง
จากนัน้ มีการจัดกลุม่ ต่างๆ ซึง่ เป็นการ
รวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน เช่น กลุ่มเรือท่องเที่ยว กลุ่ม
เลี้ยงปลากระชัง กลุ่มสตรีแม่บ้ า น
หัวทาง มีการประชุมร่วมกันหลายครัง้
และมีการเชิญเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าให้ค�ำ แนะนำ�และร่วมสำ�รวจ
เส้นทางท่องเทีย่ ว เช่น นายอำ�เภอละงู
พั ฒ นาชุ ม ชน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตำ�บลละงู และหน่วยงานอืน่ ๆ โดยชุมชน

ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูล เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรม
ในรูปแบบของเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน จนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
จั ด ตั ้ ง คณะกรรมการบริ ห ารชุ ม ชน
ท่องเที่ยว “คลองละงูสทู่ ะเล” โดยมี
คณะกรรมการ ๑๒ คน แบ่ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบตามความสามารถ
และความถนัดของแต่ละคน ตลอดจน
ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ ๑,๐๐๐ ลำ�
ร่ ว มกั บ คนในหมู ่ บ ้ า น ซึ ่ ง เป็ น การ
สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี
ให้กับคนในชุมชน และเป็นการสร้าง
เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ “คลองละงู
สู่ทะเล”

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๗๐ ได้
รั บ ผลประโยชนจากการขั บ เคลื่ อ น
กิ จ กรรมการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์
และมี ก ารขั บ เคลื่ อ นกลุ่ ม องค์ ก รใน
หมู่บ้านให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ได้มี
การบูรณาการกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ
นักท่องเทีย่ ว และแนวโน้มทีจ่ ะอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ที่ชุมชน
กำ�ลังผลักดันให้เกิดขึ้น รวมทั้งเกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนใน
ชุมชนโดยใช้วถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิมเป็นพืน้ ฐาน
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พัฒนาองค์ความรู้
ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำ�ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความรุนแรง
จากโรคระบาด (EMS)
ศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งมาตรฐาน
นำ�องค์ความรู้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำ�เสีย
จากการเลี้ยงกุ้งแบบเดิมที่ปล่อยน้ำ�ออกจากบ่อ
ที่ไม่ได้บำ�บัดอย่างถูกต้อง
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สมุทรสาคร

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเล
จังหวัดสมุทรสาครให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากผลการประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร
ประเภทผลผลิตกุ้งขาว พบว่าเกษตรกรขาดองค์ความรู้ เทคนิค และแนวทางการเลี้ยงกุ้งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงต้อง
จัดให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งศูนย์สาธิต/ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมระบบการจัดการบ่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ�ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความรุนแรงจากโรคระบาด (EMS) ซึ่งสร้างความเสียหายให้เกษตรกร ดังนั้น การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้ง
ทะเลให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้ผลผลิตกุ้งได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันด้านการตลาด
เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้
ระบบมาตรฐานการเลีย้ งสัตว์น้ำ�ทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้ค�ำ แนะนำ�เตรียม
ความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์ม ศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
มาตรฐาน การสรรหาวิ ท ยากรที่ มี
ประสบการณ์จริงจากการเลีย้ งกุง้ ทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาถ่ายทอดเทคนิค
วิธีการ เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่ได้รับ
การยอมรับจากเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ เพือ่
นำ�องค์ความรูจ้ ากการอบรมมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในการแก้ไข
ปัญหาภาวะน้ำ�เสียทีเ่ กิดจากการเลีย้ ง

กุง้ แบบเดิมทีป่ ล่อยน้ำ�ออกจากบ่อทีไ่ ม่
ได้มีการบำ�บัดอย่างถูกต้อง โดยมีการ
จัดทำ�พืน้ ทีบ่ อ่ พักน้ำ�ทีเ่ พียงพอสำ�หรับ
การถ่ายน�้ำ และกำ�หนดระยะเวลาการ
บำ�บัดนานเพียงพอ จนน�ำ้ มีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ
ตามมาตรฐานและสามารถนำ�มาใช้
ได้ใหม่หรือปล่อยออกไปโดยไม่ท�ำ ลาย
สิง่ แวดล้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ

การผลิ ต กุ้ ง ทะเลเข้ า สู่ ร ะบบ
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนมีจุดเรียนรู้ระบบการบริหาร
จัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
มาตรฐานการผลิ ต ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
ไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค เผยแพร่ ก ารเรี ย นรู้
ระบบการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยง
กุ้งทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
แก่เกษตรกร และการเฝ้าระวังการ
ป้องกันโรคระบาดกุ้ง พร้อมทั้งศึกษา
เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัยเพื่อ
นำ�มาปรับใช้ให้ทันเหตุการณ์ต่อไป
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วางแผนและคิดรูปแบบธุรกิจ
(Business Model) เพื่อบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในที่เดียว เป็นสถานที่ดูงาน OTOP
เป็นที่รวบรวมและกระจายสินค้า
และเป็นศูนย์ดำ�เนินงาน
ในฐานะฝ่ายการตลาด (Marketing Arm)
แทนผู้ผลิตในชุมชน
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สระบุรี

โครงการพัฒนาศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดการพัฒนา
หนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “ศูนย์โอทอป คอมเพลกซ์สระบุรี”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ “โอทอป คอมเพลกซ์สระบุรี” หรือ “โอทอป พุแค” คือ ปรากฏการณ์ของ
ความพยายามในการจัดตั้งศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดการพัฒนา “หนึ่งตำ�บล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP ที่
คาดว่ามีศกั ยภาพสูงทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จและสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โอทอป คอมเพลกซ์สระบุรี ดำ�เนินการโดยกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรพุแค ด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกกลุ่มและส่วนราชการต่างๆ เริ่มจากได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินประมาณ
๓ - ๕ ไร่ จากครอบครัวอุทัยแสงสกุล และจังหวัดสระบุรีสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท นำ�ไปก่อสร้าง
อาคารการผลิตรวม อาคารจำ�หน่าย บ้านพักชั้นเดียว ๒ ห้อง ห้องน้ำ�ขนาดมาตรฐาน และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหาร
ศูนย์ รวมทั้งระดมทุนด้วยการขายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำ�มาเป็นเงินทุนหมุนเวียน และบริหารจัดการศูนย์ นอกจากนี้
ยังได้ร่วมกันวางแผนและคิดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้การดำ�เนินการและบริหารจัดการเกิดความยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต จนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การวางแผนดำ�เนินกิจกรรมและ
การบริหารจัดการศูนย์โอทอป คอมเพลกซ์
สระบุรี ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในที่เดียว และใช้เป็นสถานที่ดูงาน
OTOP ของจั ง หวั ด สร้ า งโรงเรื อ น
ตามมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วม
ระหว่างกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ของ
จังหวัดทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นที่รวบรวม
และกระจายสินค้าเพือ่ ลดขัน้ ตอนและ
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าของแต่ละ

กลุ่ม ตลอดจนใช้เป็นศูนย์ดำ�เนินงาน
ในฐานะฝ่ายการตลาด (Marketing
Arm) แทนผู้ผลิตในชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ

กลุ่มเครือข่าย OTOP ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรแี ละต่างจังหวัด มีความ
เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ
และรายได้ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การ
เชื่ อ มโยงช่ อ งทางการตลาด และ
แหล่งกระจายสินค้าต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง
การให้ ค วามรู้ แ ละสนั บ สนุ น การนำ �
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ มาใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาและต่อยอดที่ยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต
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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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สิงห์บุรี

โครงการพัฒนาลุ่มแม่ลาแบบประชารัฐ
(แม่ลา Model)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปี ๒๕๕๘ เกษตรกรหมู่ที่ ๑๒ ตำ�บลทับยา อำ�เภออินทร์บุรี จำ�นวน ๑๔ ราย ได้
รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวตกต่ำ�
ด้วยการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวหันมาผลิตข้าวคุณภาพตามตลาดต้องการ (ขาวดอกมะลิ ๑๐๕) มีการปรับปรุงดิน ใช้น้ำ�น้อย และลด
การใช้สารเคมี มีการบริหารจัดการตัง้ แต่การปลูกจนถึงการจำ�หน่าย จังหวัดจึงได้เลือกพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นต้นแบบในการแก้ปญ
ั หาและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาว โดยแต่งตัง้ คณะทำ�งานขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาลุม่ แม่ลาแบบประชารัฐ
จังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๙ ขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการรวมตัวเกิดจากความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ระเบิดจากข้างใน”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
คณะทำ�งานขับเคลือ่ นฯ ได้บรู ณาการ
ทุกภาคส่วน โดยจัดทำ�แผนปฏิบัติงาน
(มีนาคม - กันยายน ๒๕๕๙) ลงพืน้ ทีร่ ว่ มกับ
ผูน้ �ำ กลุม่ กำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จัดประชุม
ชีแ้ จงเกษตรกร รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานจัดหาปัจจัยการผลิต มอบปัจจัย
การผลิต และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมี ท างเลื อ กใน
การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และ
พัฒนาคุณภาพข้าว รวมไปถึงการใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและลำ�แม่ลา แต่มี
ปัญหา/อุปสรรค คือ ไม่สามารถปลูกข้าว
ได้ทันฤดูกาล (พฤษภาคม - กรกฎาคม)
เพราะฝนแล้ง โดยปลูกได้ชว่ งปลายฤดูกาล

(สิงหาคม) เมื่อฝนตกในเดือนกันยายน ตุ ล าคม ในพื ้ น ที่ลุ่มจึ ง ประสบปั ญ หา
น�้ำ ท่วม มีเกษตรกรได้รบั ผลกระทบ จำ�นวน
๑๒ ราย พืน้ ที่ ๑๕๐ ไร่
ประโยชน์ที่ได้รับ
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต
จาก ๔,๘๖๗ บาท/ไร่ เป็น ๔,๒๐๐ บาท/
ไร่ โดยมี ผ ลผลิ ต เพิ่ม ขึ้น จากเดิ ม ๗๐๐
กิโลกรัม/ไร่ เป็น ๗๗๐ กิโลกรัม/ไร่ รวมทัง้
ผลผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ
เตรียมความพร้อมสูเ่ กษตรอินทรีย์ กลุม่ มี
ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีรายได้
ต่อเนือ่ งด้วยการทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเชิงอนุรกั ษ์
โดยมีสภาพแวดล้อมดีขน้ึ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป
การบริหารจัดการผลผลิตข้าวขาว
ดอกมะลิ ๑๐๕ โดยให้เกษตรกรเก็บไว้
บริโภคเอง และจำ�หน่ายข้าวเปลือกให้
กับโรงสีที่ทำ� MOU รวมถึงกลุ่มซื้อจาก
สมาชิกเพื่อแปรรูปและจำ�หน่ายโดยตรง
นอกจากนี้ ได้ จั ด ทำ � โครงการขอกู้ เ งิ น
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ดอกเบีย้ ต�่ำ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์
เพือ่ รับซือ้ ผลผลิตและปัจจัยการผลิต รวมทัง้
ส่งเสริมการดำ�รงชีว ิตด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การประกอบ
อาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงปลาช่อน การ
เลีย้ งปลาตามแนวลำ�แม่ลา และสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนโดยทำ�บ่อตกปลา
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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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สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรบ้านดอน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ตำ�บลบ้านดอนประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะ

ที่เคยทำ�นาได้ ๒ ครั้ง/ปี ทำ�ให้ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว กลุ่มชมรมปลูกสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรบ้านดอน
จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีและทีมประเทศไทยระดับตำ�บลวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยนำ�ทรัพยากรที่มีในพื้นที่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดทำ�ข้อตกลงการซือ้ ขายโดย
การประกันราคาสมุนไพรระหว่างกลุม่
ชมรมผู้ปลูกพืชและแปรรูปผลิตภัณฑ์
พืชสมุนไพรตำ�บลบ้านดอนกับโรงพยาบาล
อู่ทอง มีการกำ�หนดการซื้อขายขั้นต่ำ�
ในพืชสมุนไพรแต่ละชนิด เป็นระยะ
เวลา ๑ ปี ซึ่งพืชสมุนไพรที่ส่งเสริม
ให้ปลูกในโครงการฯ มี ๑๕ ชนิด เช่น
เหง้าขมิ้นชัน ดีปลี ว่านน้ำ� หญ้าปักกิ่ง
หญ้าหนวดแมว มะขามป้อม มะแว้งเครือ
สมอไทย และมะระขี้นก เป็นต้น ทั้งนี้
ได้จดั ทำ�แปลงเพาะปลูกเป็น ๒ รูปแบบ
คื อ แปลงรวม ในพื้ น ที่ ๓๕ ไร่ ที่
สมาชิกกลุม่ ทุกคนต้องดำ�เนินการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และแปลง
สมาชิกทีส่ มาชิกทุกคนจะต้องปลูกพืช
สมุนไพรบริเวณบ้านอย่างน้อย ๑ - ๕ ชนิด

พร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชสมุนไพรทั้งในส่วนการผลิต
และการแปรรูปผลผลิต
ประโยชน์ที่ได้รับ

สมาชิก ๘๕ ราย มีรายได้จากการ
จ้างงาน เป็นเงิน ๗๖๕,๐๐๐ บาท และ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการดำ�รงชีพ
ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ไม่ น ้ อ ยกว่ า คนละ
๕,๕๐๐ บาท (ในการเก็บผลผลิตปีแรก)
หรือไม่น้อยกว่าปีละ ๔๖๗,๕๐๐ บาท
รวมถึงสร้างโอกาสให้เกษตรกรปรับ
เปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้างการ
ผลิต โดยสามารถวางแผนการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาด และมีแหล่งเรียนรู้การปลูกพืช
สมุนไพรให้บริการแก่เกษตรกรทั้งใน
และนอกพื้นที่

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดทำ�แผนการปลูกพืชสมุนไพร
ให้สอดคล้องกับจำ�นวนสมาชิกและ
ความต้องการสมุนไพรที่ทำ�ข้อตกลง
ไว้กับทางโรงพยาบาลอู่ทอง รวมทั้ง
พัฒนาความรูใ้ นด้านการผลิตสมุนไพร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปสมุนไพรแก่สมาชิก ตลอดจน
พั ฒ นาระบบการผลิ ต การแปรรู ป
การพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ที่เหมาะสม เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพ
และป้องกันปริมาณการสูญเสียและ
เสื่อมคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์
ผลการดำ � เนิ น งานของกลุ่ ม ผู้ ป ลู ก
สมุนไพรตำ�บลบ้านดอน
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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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หนองคาย

การบริหารจัดการน้ำ�แบบยั่งยืน
“หินโงมโมเดล”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำ�น้ำ�โขงไม่สามารถปลูกพืชหรือ

ทำ�นาปรังในฤดูแล้งได้ ทำ�ให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายจึงมีนโยบายนำ�น้ำ�จาก ๘ ลุ่มน้ำ�
โดยใช้ระบบชลประทานส่งน�้ำ เข้าไปยังไร่นาเกษตรกรทุกพืน้ ทีท่ วั่ ทัง้ จังหวัด เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรในพืน้ ทีต่ อนใน
ได้ใช้น้ำ�ทำ�การเกษตรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำ�นโยบายการบริหารจัดการน�ำ้
แบบยั่งยืน “หินโงมโมเดล” มาแก้ไข
ปัญหาด้วยการผันน้ำ�จากแม่น้ำ�โขง
ไปเก็ บ ไว้ บ ุ ่ ง กอก เพื ่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
ลำ�น�ำ้ สวย โดยเชือ่ มจากโครงการสูบน�ำ ้
ด้วยไฟฟ้าตำ�บลหินโงม ซึ่งทำ�การ
ขุดลอกคลองส่งน�้ำ ความยาว ๒,๓๐๐
เมตร เชื่อมต่อคลองดินสู่บุ่งกอก ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ำ�ธรรมชาติมีพ้ืนที่ ๒๕๐
ไร่ บรรจุน้ำ�ได้ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ลู ก บาศก์ เ มตร ความยาว ๓,๐๐๐
เมตร แล้วส่งต่อไปยังลำ�น้ำ�สวยและ
กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การบริหารจัดการน้ำ� “หินโงม
โมเดล” เป็ น โครงข่ า ยการใช้ น้ำ � ใน
พื้นที่ต�ำ บลหินโงมและตำ�บลใกล้เคียง
มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยการใช้ น้ำ � ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการ
บริหารจัดการน้ำ�เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
๒ อำ � เภอ ๕ ตำ � บล ๑๙ หมู่ บ้ า น
เกษตรกร ๑,๘๐๖ ครัวเรือน พื้นที่
การเกษตร ๒๒,๔๕๒ ไร่

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานโดยการ
สร้ า งสถานี สู บ น้ำ � ด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ ม
ระบบส่งน้ำ�ไปยังพื้นที่เกษตรกรและ
ปรับปรุงสถานีสบู น�ำ้ ด้วยไฟฟ้า รวมถึง
การเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ� โดย
การขุดลอกคลอง หนองน้ำ�ธรรมชาติ
ที ่ ต ื ้ น เขิ น ขุ ด ลอกแก้ ม ลิ ง ขุ ด ลอก
อ่างเก็บน�ำ้ ก่อสร้างฝาย/ประตูน�้ำ และ
จัดทำ�ระบบคลองส่งน้ำ�ดาดคอนกรีต
เพื่อผันน้ำ�โขงเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ชัน้ ใน (บุง่ กอก) เข้าพืน้ ทีไ่ ร่นาเกษตรกร
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เพิ่มมูลค่าโคเนื้อและเพิ่มจำ�นวน
โคเนื้อสายพันธุ์ดี โดยมอบหมาย
สำ�นักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก
ในการผลิตโคเนื้อวากิว โคสายเลือดญี่ปุ่น
ที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์แล้ว
ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวโครงสร้างแม่โคพื้นเมือง
สามารถนำ�ลูกโคที่เกิดซึ่งมีสายเลือด
โควากิว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไปขุน
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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หนองคาย

โครงการส่งเสริม
การผลิตโคเนื้อวากิว

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จำ�นวนโคในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ มีปริมาณลดลง

ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�กิจกรรมจากแรงงานโค – กระบือ มาใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและการ
ประกอบอาชีพปลูกยางพาราทำ�ให้มีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ลดลง ขณะที่เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงประกอบอาชีพเลี้ยงโค เป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ จึงต้องมีการเพิ่มมูลค่าโคซึ่งมีปริมาณน้อยให้
มีราคาสูง และเพิ่มจำ�นวนโคเนื้อพันธุ์ดี ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโคมากขึ้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้
สำ�นักงานปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก
ในการผลิตโคเนือ้ วากิว และมีหน่วยงาน
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น โดยโคพั น ธุ ์
วากิ ว เป็ น โคสายเลื อ ดญี่ ปุ่ น ที่ ผ่ า น
การพัฒนาสายพันธุ์แล้ว โคขุนวากิว
ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวโครงสร้างแม่โค
พื้นเมือง สามารถนำ�ลูกโคที่เกิดซึ่งมี
สายเลือดโควากิว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไป
ขุนได้ ส่วนจะใช้ระยะเวลาและอาหาร
ประเภทใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ของตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ โคเนื้ อ ของ
เกษตรกรทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ
เป็นการเพิ่มจำ�นวนโคเนื้อสายพันธุ์ดี

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเพิ่มผลผลิตจากรุ่นสู่รุ่น โดย
เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ
วากิวเพิ่มมากขึ้น ประมาณ ๘๐,๐๐๐
– ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการเลี้ยง ๑ รุ่น
ซึง่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
๓๙๕ ราย มีแม่โคที่เข้าร่วมโครงการ
จำ�นวน ๑,๐๐๐ ตัว
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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
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อำ�นาจเจริญ

โครงการผูกปิ่นโตข้าว
อำ�นาจเจริญ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ผลผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำ�นาจเจริญมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมี
ความแตกต่างด้านความหอม นุม่ อร่อย เนือ่ งจากได้รบั ความเข้มแสงพอดี เพราะทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์เส้นรุง้ เส้นแวงทีเ่ หมาะสม
ที่เรียกว่าตะวันอ้อมข้าว จังหวัดอำ�นาจเจริญมีเป้าหมาย “ข้าวของชาวนาอำ�นาจเจริญต้องมีเจ้าของ อยากซื้อต้องสั่งจอง”
ชาวนาจะเป็นผู้กำ�หนดราคาผลผลิตของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการตลาดทางตรง และพัฒนา
มาตรฐานการผลิตแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่ม ได้แก่ “เจ้าบ่าว” คือ ชาวนา ที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ “เจ้าสาว”
คือ คนเมืองที่อยากกินข้าวปลอดภัย และอยากสนับสนุนชาวนาไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “แม่สื่อ” คือ ผู้มีจิตอาสาที่นำ�พา
เจ้าบ่าวมารู้จักกับเจ้าสาว และตกลงใจผูกปิ่นโตข้าวกัน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการ ดังนี้ ๑) มัน่ คง ขัน้
การก่อตัง้ นำ�แนวความคิดตามหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช “ระเบิดจากข้างใน”
ด้วยความมีศกั ยภาพด้านชุมชนเข้มแข็ง
พื้ น ที่ ส ะอาด ผู้ ค นบริ สุ ท ธิ์ สื่ อ สาร
ให้ ภ ายนอกได้ รั บ รู้ ถึ ง ความเป็ น
อำ�นาจเจริญ ๒) มัง่ คัง่ ขัน้ การพัฒนา
กระบวนการผลิต สร้างช่องทางการ
ตลาด และประชาสัมพันธ์ ๓) ยั่งยืน
ถ่ายโอนสูช่ มุ ชน ถ่ายโอนระบบงานและ
ภารกิจของทีมแม่สอ่ื ให้กบั เจ้าบ่าวตาม
โครงการ ให้เป็นของชาวนา ชุมชน และ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ ตลอดจนหาตลาด

กลุม่ ผูบ้ ริโภคจากองค์กรขนาดใหญ่ เช่น
โรงแรม Sizzler ร้านแม่ศรีเรือน เป็นต้น
ซึ่งได้ปริมาณเดือนละ ๓๐ ตัน มูลค่า
เดือนละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ประโยชน์ที่ได้รับ

ชาวนามีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการตลาด
ทางตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง รวมทั้ง
ชาวนาได้พฒ
ั นาจากการขายข้าวเปลือก
มาสู ่ ก ารแปรรู ป การกำ � หนดราคา
และการจำ�หน่ายข้าวสาร นอกจากนี้
ระบบนาอิ น ทรี ย์ จ ะทำ � ให้ น้ำ � ดิ น
อากาศ อุดมสมบูรณ์ ทำ�ให้สามารถ
ปลูกพืชผักอื่นๆ ตลอดจนใช้ชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดี

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การออกมาตรฐานผูกปิ่นโตข้าว
อำ�นาจเจริญ รวมทั้งสร้างทีมงานจิต
อาสา “อำ �นาจเจริ ญ รุ่ น ใหม่ หั ว ใจ
อินทรีย์” และสร้างพันธมิตรเจ้าสาว
องค์กร โดยมีปา้ ยรับรองว่า “ผูกปิน่ โตข้าว
อำ�นาจเจริญ”
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บริหารจัดการเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Farmer) ตั้งแต่กระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการให้บริการ
และกระบวนการบูรณาการทำ�งาน
จัดการเรียนรู้ให้หน่วยงานร่วมกับเกษตรกร
ต้นแบบสร้างหลักสูตร กำ�หนดฐานการเรียนรู้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของศูนย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
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อุตรดิตถ์

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำ�เภอพิชัย

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้จดั ตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำ�เภอละ ๑ ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ
ที่ประสบความสำ�เร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดจิตสำ�นึกในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า มีระบบการผลิตทีพ่ งึ่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ยังเป็นจุดทีใ่ ห้บริการ
ข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร อำ�เภอพิชัยจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ขึ้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การบริหารจัดการโดยเกษตรกร
ต้น แบบ (Smart Farmer) ร่วมกั บ
นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ มีองค์ประกอบ
หลั ก ที ่ ส ำ � คั ญ ๔ องค์ ป ระกอบ คื อ
เกษตรกรต้ น แบบ แปลงเรี ย นรู้
หลักสูตรการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ โดย
มีกระบวนการดำ�เนินงาน เริ่มตั้งแต่
กระบวนการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
กระบวนการให้บริการ และกระบวนการ
บูรณาการทำ�งาน โดยจัดการเรียนรู้
ให้หน่วยงานร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ
จัดทำ�หลักสูตร กำ�หนดฐานการเรียนรู้

ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ศูนย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรในชุ ม ชนสามารถเข้ า
มาเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการ
ถ่ายทอดทีก่ �ำ หนด โดยสามารถเข้าไป
ศึ กษาและแลกเปลี่ย นกั บ เกษตรกร
ต้นแบบทีศ่ นู ย์เรียนรู้ ในประเด็นวิชาชีพ
หรือปัญหาต่างๆ รวมทัง้ การรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารและการแจ้งข่าวของนักส่งเสริม
การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์เรียนรู้เป็นจุดที่หน่วยงานต่างๆ
สามารถส่งเสริมการผลิต ทั้งพืช สัตว์
ประมง ฯลฯ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรทุกชนิดในไร่นาสวนผสม
และเป็นศูนย์การเรียนรูก้ ารพึง่ พาตนเอง
ครบวงจร
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แก้ปัญหาภัยแล้งเชิงป้องกัน
โดยก่อสร้างฝายหินห่อชะลอน้ำ�
ที่ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ
ต้านทานแรงดันน้ำ�
ใช้หินห่อด้วยตาข่ายกระชังปลา
เย็บเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด ๑x๑ เมตร
บรรจุหินเรียงให้เป็นชั้นหินช่วยลดการกัดเซาะ
และรับแรงดันน้ำ�อย่างมั่นคงแข็งแรง
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กาญจนบุรี

โครงการที่กักเก็บน้ำ�ชั่วคราว
กิจกรรม ฝายหินห่อชะลอน้ำ�

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ในช่วง

ฤดูฝนทำ�ให้ฝนตกชุก ก่อให้เกิดน�ำ้ ท่วมฉับพลัน น�ำ้ ป่าไหลหลาก และในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยทุกปีเกิดปัญหา
ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๓ อำ�เภอ และอำ�เภอที่เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรง ได้แก่ อำ�เภอบ่อพลอย อำ�เภอหนองปรือ อำ�เภอ
ห้วยกระเจา อำ�เภอเลาขวัญ และอำ�เภอพนมทวนบางส่วน ทำ�ให้ประชาชนและพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้รบั ความเสียหายเป็นวงกว้าง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การวางแผนโดยกำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
และดำ � เนิ น การตามแผนด้ ว ยความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนในการก่อสร้างฝายหินห่อ
ชะลอน้ำ � ซึ่ ง ได้ อ อกแบบฝายให้ มี
ลั ก ษณะพิ เ ศษต้ า นทานแรงดั น น้ำ �
โดยใช้หินห่อด้วยตาข่ายกระชังปลา
เย็ บ เป็ น กล่ อ งสี่ เ หลี่ ย มขนาด ๑x๑
เมตร บรรจุหินเรียงให้เป็นชั้นหิน เพื่อ
ช่วยลดการกัดเซาะและรับแรงดันน้ำ�
ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยก่อสร้าง
บริเวณอำ�เภอศรีสวัสดิ์ ตำ�บลเขาโจด
หมู่ที่ ๔ บ้านไกรสร จำ�นวน ๕ ฝาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

การแก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง จั ง หวั ด
เชิ ง ป้ อ งกั น ทำ � ให้ มี แ หล่ ง น้ำ � ใช้ เ พื่ อ
การเกษตร สามารถลดปั ญ หาการ
บุกรุกพื้นที่รัฐ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลการดำ�เนินโครงการ
ฝายหินห่อชะลอน้ำ�ไปทั้ง ๑๓ อำ�เภอ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
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กำ�หนดแผนปฏิบัติงาน
ยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่าปูพรม
และจัดทำ�ระเบียบป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง
เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ของนายทุน
การปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ
ครอบครอง ทำ�ลายหรือกระทำ�
ให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า
อย่างจริงจังในทุกพื้นที่
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กาฬสินธุ์

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
“ยุทธการบัวบาน ทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในจังหวัดกาฬสินธุม์ ปี ญั หาคาบเกีย่ วในเรือ่ งเงือ่ นไข
เพราะบางส่วนได้มกี ารแบ่งพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยมีกฎระเบียบห้ามไม่ให้บุกรุกเพิม่ เติม มีแต่จะปลูกป่าทดแทน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า ๑๕ ปี เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำ�ป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างในเขตตำ�บลบัวบาน อำ�เภอ
ยางตลาด สร้างความเสียหายให้กบั เส้นทางจราจร สะพาน บ่อกุง้ บ่อปลา ชาวบ้านได้รบั ผลกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
โดยมีหนังสือร้องทุกข์ไปถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้มกี ารทวงคืนผืนป่าและดำ�เนินการฟืน้ ฟูโดยเร็ว
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการตั ด ไม้
ทำ�ลายป่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้มี
การตรวจสอบข้อเท็จจริง กำ�หนดแผน
ปฏิบตั งิ านยุทธการบัวบานทวงคืนผืนป่า
ปูพรม เพือ่ บูรณาการระหว่างกรมป่าไม้
ทหารและฝ่ายปกครองทวงคืนผืนป่า
และจัดทำ�ระเบียบป่าสงวนแห่งชาติ
ดงระแนงเพือ่ แก้ปญ
ั หาการบุกรุกป่าไม้
ของนายทุ น การปราบปรามและ
จั บ กุ ม ผู้ บุ ก รุ ก ยึ ด ถื อ ครอบครอง
ทำ�ลายหรือกระทำ�ด้วยประการใดๆ
อันเป็นการทำ�ให้เสือ่ มเสียแก่สภาพป่า
รวมทัง้ ผูส้ มคบและสนับสนุนช่วยเหลือ

ให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ โดย
ใช้กลไกของคณะอนุกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทำ�ลายป่า
จังหวัดกาฬสินธุ์
ประโยชน์ที่ได้รับ

สภาพความชุ่ มชื้ นของป่ า สงวน
แห่งชาติเริ่มฟื้นขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายอย่างรุนแรง ทำ�ให้ชาวบ้าน
ไม่กล้าบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทำ�ลายป่าใน
พื ้ น ที ่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ซึ ่ ง ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าดงระแนงยังทำ�ให้
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้อาศัย
เก็บเห็ด หาของป่า มาจำ�หน่าย สร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้าน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การยึดคืนผืนป่าให้ตกแก่แผ่นดิน
ทั้งหมด แต่จะให้โอกาสในการพิสูจน์
สอบสวนสิทธิ์ โดยในกรณีการอนุญาต
ให้ประชาชนได้เข้าทำ�ประโยชน์ หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ได้สิทธิ์ไม่ตรง
กับทีแ่ จ้งเอาไว้ จะทำ�การยึดคืนทุกราย
โดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมทั้งดำ�เนิน
การฟื้ น ฟู ป่ า และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ยึดคืนพื้นที่ป่าดังกล่าว
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พัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการปั้นโอ่งซีเมนต์
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ และมีภาชนะเก็บกักน้ำ�ไว้ใช้
เมื่อประสบภัยแล้งยาวนาน

182

กำ�แพงเพชร

โครงการปั้นโอ่งเก็บน้ำ�
๒,๐๐๐ ลิตร

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การจัดทำ�โครงการปั้นโอ่งเก็บน้ำ�เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัด

กำ�แพงเพชร โดยได้บูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ราษฎรได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ฝีมือการปั้นโอ่งซีเมนต์และสามารถนำ�ทักษะดังกล่าวขยายผลเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีภาชนะเก็บกักน้ำ�ไว้ใช้ในคราวประสบภัยแล้งยาวนาน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการผ่ า น
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้
ผู ้ ป ระสบภั ย แล้ ง เข้ า รั บ การอบรม
ปัน้ โอ่งซีเมนต์ ๒,๐๐๐ ลิตร ณ ศูนย์พฒั นา
ฝี ม ื อ แรงงานจั ง หวั ด กำ � แพงเพชร
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการเป็นวิทยากร
ปัน้ โอ่งซีเมนต์ และหลักสูตรการทำ�แบบ
โอ่ ง ซี เ มนต์ ให้ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
สามารถเป็นวิทยากรต้นแบบถ่ายทอด
ความรู้ ใ ห้ ป ระชาชนในชุ ม ชน และ
ขยายผลให้ครบทุกตำ�บลของจังหวัด
กำ�แพงเพชร

ประโยชน์ที่ได้รับ

การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ประชาชนได้มภี าชนะเก็บกักน�้ำ
ไว้เพือ่ อุปโภค – บริโภค รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการ
จัดทำ�โอ่งซีเมนต์ ตลอดจนเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือ
ให้ ป ระชาชนที ่ ป ระสบภั ย แล้ ง ได้ ม ี
อาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
กำ � แพงเพชร ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดกำ�แพงเพชร ลงพืน้ ที่
ให้ค�ำ แนะนำ� ปรึกษา ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน เพือ่
ให้การปั้นโอ่งอีก ๘๘๙ ลูก สัมฤทธิ์ผล
ตามโครงการ
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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

184

กำ�แพงเพชร

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำ�ริบ้านป่าคา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้จัดตั้ง
สถานีพฒ
ั นาเกษตรทีส่ งู ตามแนวพระราชดำ�ริบา้ นป่าคา โดยใช้แนวทางพัฒนาเกษตรทีส่ งู เป็นกรอบการทำ�งานเพือ่ หาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันการบุกรุกทำ�ลายป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำ�แพงเพชร และลดปัญหาการขัดแย้งระหว่าง
เจ้าหน้าทีก่ บั เกษตรกร โดยให้ราษฎรมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคูก่ บั การส่งเสริมอาชีพและการดำ�รงชีวติ
โดยกำ�หนดพื้นที่โครงการ จำ�นวน ๑,๓๔๐ ไร่ และพื้นที่ขยายผลโครงการ จำ�นวน ๑๔๙,๕๐๐ ไร่
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กรมป่าไม้สำ�รวจตรวจสอบ และ
ขึน้ ทะเบียนผูค้ รอบครอง รวมทัง้ สำ�รวจ
ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาต่างๆ ที่มีใน
พืน้ ที่ การตรวจสอบได้ใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศที่ถ่ายบริเวณพื้นที่ป่าเป้าหมาย
และทำ�การถ่ายทอดขอบเขตอ้างอิง
ลงในพื้นที่ภูมิประเทศจริง นอกจากนี้
กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ท�ำ การสำ�รวจจำ�แนก
ประเภทของดิ น และสำ � รวจข้ อ มู ล
สภาพพื้น ที่ ความลาดชั น ของพื้น ที่
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ดี ินปัจจุบัน
รวมถึงสัมภาษณ์เกษตรกรแต่ละราย
ทีค่ รอบครองทีด่ นิ ในพืน้ ที่ ในเรือ่ งการ
ใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ปริมาณผลผลิตทีไ่ ด้
ต้นทุนการผลิต กำ�ไรขาดทุน เพื่อจัด
กลุม่ ปัญหาทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันให้อยู่

กลุม่ เดียวกัน พร้อมกับวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยจัดทำ�แผนที่ แผนการใช้ทด่ี นิ แยก
เป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของดิน
ตลอดจนนำ�ข้อมูลในแผนที่ แผนการ
ใช้ทด่ี นิ กับแผนทีถ่ อื ครองทีด่ นิ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน
๒๕๔๑ มาซ้อนทับแล้วตัดแยกรายแปลง
และจั ด ทำ � รายละเอี ย ดต่ า งๆ ลงใน
แบบสำ�มะโนทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร
ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรทีถ่ อื ครองทีด่ นิ ได้รบั สมุด
บันทึกสำ�มะโนที่ดินและรายละเอียด
คำ � แนะนำ � การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น
นอกจากนี้ ส่วนราชการยังใช้ประโยชน์
ในการตรวจสอบว่าการใช้ที่ดินของ
เกษตรกรถูกต้องตามข้อตกลงหรือไม่

มีการบุกรุกเพิม่ เติมหรือไม่ และสามารถ
ใช้ข้อมูลความเหมาะสมของดินนำ�มา
ประกอบกับข้อมูลด้านการตลาดในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายการดำ�เนิน
การในพืน้ ทีท่ อี่ นุญาตให้ท�ำ กินได้อย่าง
เหมาะสม ลดปัญหาการขยายพื้นที่
ทำ�กินบุกรุกเข้าไปในเขตป่า
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
มีการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของดิน และกำ�หนดชนิดการทำ�การ
เกษตรให้ เ หมาะสมต่ อ ขนาดของ
ครอบครัวเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี
รวมถึ ง การวางแผนพั ฒ นาด้ า นการ
ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีม่ าตรฐาน
กำ�หนด
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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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จันทบุรี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลปัถวี อำ�เภอมะขาม ทีผ่ า่ นมาเน้นเก็บและ
ขนขยะจากชุมชนเพื่อไปกำ�จัด ณ บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองจันทบุรี ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงมีแนวคิดที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชน ในโรงเรียน วัด และชุมชน ๑๒ แห่ง โดยจัดการขยะ ณ จุดกำ�เนิด
มีการคัดแยกขยะก่อนรวบรวมสู่ถังขยะ รวมถึงนำ�องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการขยะ ประกอบกับงานวิจัยเรื่อง การ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำ�บลปัถวี ได้เสนอแนวทางให้ปลูกจิตสำ�นึกในการรักษาความสะอาดและการกำ�จัดขยะ
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยดำ�เนินการคัดแยกขยะ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
การอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ น ั ก เรี ย น
ประชาชน ข้าราชการ พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ การคัดแยกรวมถึง
การจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทัว่ ไปตามสถานทีต่ า่ งๆ
สำ�หรับกิจกรรมต่อเนื่อง มีการประกวด
หมู่บ้านจัดการขยะต้นแบบ การจัดทำ�
แผนงานและโครงการต่อเนือ่ ง การจัดตัง้
ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร โดยมีครัวเรือนต้นแบบ ๒๐๕ ครัวเรือน
และนักเรียน ๑๘๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
แยกขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง การจัดทำ�
ผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล (นำ�รายได้จาก
การจำ�หน่ายขยะ ๒๒,๔๖๔ บาท เป็น
ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับคนพิการและผูส้ งู อายุทม่ี ี
ภาวะพึง่ พิงในตำ�บลปัถวี) การนำ�ขยะแลก

ไข่ไก่ (ขยะ ๓ ชิน้ แลกไข่ไก่ ๑ ฟอง มีขยะ
มาแลก ๙,๐๐๐ ชิน้ ใช้ไข่ไก่ ๓,๐๐๐ ฟอง)
การสร้างตู้ท้งิ ขยะอันตราย การนำ�ขยะ
อินทรียห์ มักเป็นปุย๋ และทำ�น�ำ้ หมักชีวภาพ
เพือ่ ใช้ในครัวเรือน และจำ�หน่ายเป็นรายได้
ซึง่ การดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาช่วยลดปริมาณ
ขยะลงร้อยละ ๑๗.๗๘ เมื่อเทียบกับปี
๒๕๕๘ โดยได้รบั รางวัลต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับ
ประเทศ จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ

ชุมชนมีการคัดแยกและจัดการขยะ
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ช่วยลด
ปริมาณขยะ และเกิดหมูบ่ า้ นต้นแบบใน
การขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทำ�ให้ชุมชน
ต้นแบบมีความสะอาด ลดปัญหาการ
ทำ�ลายทรัพยากรดินเนื่องจากไม่มีการ

เผาขยะ ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกลงสู่
แหล่งน�ำ้ และลดภาวะโลกร้อน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้จัดการขยะ
ครบวงจรเทศบาลตำ�บลปัถวี การบรรจุ
โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาสี่ ปี แ ละเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี สำ�หรับ
หมู่บ้านเป้าหมายแห่งใหม่ โดยมีพี่เลี้ยง
คือหมูบ่ า้ นต้นแบบ และการจัดประกวด
หมูบ่ า้ นด้านการจัดการขยะ โดยจัดมอบ
รางวัลในวันสรุปผลงานประจำ�ปีของ
เทศบาลตำ�บลปัถวี (วันที่ ๒๕ ธันวาคม
ของทุกปี) ตลอดจนการแสวงหาเครือข่าย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ข้างเคียง
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แบ่งมอบภารกิจ กำ�หนดแผนงาน
และระยะเวลา
กำ�จัดผักตบชวาอย่างเป็นระบบ
โดยขอความร่วมมือประชาชน
กำ�จัดผักตบชวาบริเวณหน้าบ้านตนเอง
และนำ�ไปทำ�ปุ๋ยหมักแจกจ่ายเกษตรกร
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
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ชัยนาท

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

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ปริมาณผักตบชวาทีข่ นึ้ หนาแน่นบริเวณแม่น�้ำ ลำ�คลอง ส่งผลให้ปญั หาอุทกภัย

ทวีความรุนแรง และการสัญจรทางน้ำ�เป็นไปด้วยความยากลำ�บาก ทั้งยังทำ�ลายทัศนียภาพของแหล่งน้ำ� และส่งผลถึงปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ การเพาะปลูกซึ่งต้องอาศัยน้ำ�ทำ�ให้ผลผลิตและรายได้ลดลง จังหวัดจึงได้ดำ�เนินการตาม
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ๑) โครงการ คลองสวย น�้ำ ใส คนไทยมีความสุข โดยความร่วมมือจากภาครัฐและ
เอกชน ๒) ร่วมกับหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�จัดผักตบชวา โดยเฉพาะบริเวณ
หน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เป็นการเร่งด่วน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ
ใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกำ � จั ด ผั ก ตบชวาใน
แม่ น้ำ � ลำ � คลอง และบริ เ วณหน้ า
เขื่อนเจ้าพระยา โดยแบ่งมอบภารกิจ
กำ�หนดแผนงานและระยะเวลาในการ
กำ�จัดผักตบชวาอย่างเป็นระบบ พร้อม
กับขอความร่วมมือประชาชนทีม่ บี า้ นเรือน
ติดกับแม่น�้ำ ลำ�คลอง กำ�จัดผักตบชวา
บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และนำ�
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ โดยการทำ�
ปุ๋ยหมักและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับ

การไหลของน ้ำ � การระบายน้ำ�
ดี ข ึ ้ น สามารถแก้ ไขปั ญหาอุ ท กภัย
ตลอดจนช่ ว ยให้ ก ารสั ญ จรทางน้ำ �
เป็นไปด้วยความสะดวก และเพิ ่ ม
ทั ศ นี ย ภาพให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่องเที่ยว
ทางน้ำ�ที่สวยงาม

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การบรรจุปญั หาผักตบชวาในแม่น�ำ้
เจ้าพระยาไว้ในยุทธศาสตร์และแผน
พัฒนาของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทำ�โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดำ�เนินการ
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คิดค้นเครื่องซักผ้าพลังงานปั่นจักรยาน
สำ�หรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยการปั่นจักรยานเพื่อปั่นซักผ้า
และปั่นผ้าหมาดๆ พร้อมการทดรอบ
เพื่อให้ปั่นน้อยแล้วได้ความเร็วรอบมาก
ช่วยลดแรงในการปั่นจักรยาน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
และนำ�วัสดุที่ชำ�รุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

190

ชุมพร

โครงงานปั่นเพื่อแม่

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดชุมพรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรกำ�หนดให้ผู้เรียนจัดทำ�โครงงานเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์จากการจัดทำ�โครงงาน ซึ่งความคิดของนักศึกษาเห็นว่าไฟฟ้าที่บ้าน
ดับบ่อย ทำ�ให้มารดาต้องเหนื่อยซักผ้าด้วยมือเอง จึงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาในการนำ�วัสดุชำ�รุดมาผลิตเป็น
เครื่องซักผ้าที่ใช้แรงจากจักรยานขับเคลื่อนในการซักผ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ จั ด ทำ � ช่ ว ยกั น คิ ด ค้ น เครื่ อ งมื อ
ที่ ช่ ว ยในการซั ก ผ้ า แบบประหยั ด
พลั ง งานไฟฟ้ า คื อ เครื่ อ งซั ก ผ้ า
พลังงานปั่นจักรยาน โดยปั่นจักรยาน
เพือ่ ปัน่ ซักผ้าและปัน่ ผ้าหมาดๆ พร้อม
ทำ�การทดรอบเพื่อให้ปั่นน้อยแล้วได้
ความเร็วรอบมาก ซึ่งช่วยลดแรงใน
การปั ่ น จั ก รยานและสามารถใช้ ใ น
พื้นที่ๆ ไม่มีไฟฟ้าได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ
ได้ เรี ย นรู้ ก ารนำ � วั ส ดุ ที่ ชำ � รุ ด มาใช้
ประโยชน์ รวมทัง้ เป็นการออกกำ�ลังกาย
และช่วยงานบ้าน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัด ทำ�โครงการเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และมีความคิดสร้างสรรค์จากการจัดทำ�
โครงการ โดยมี ก ารนำ � เสนอและ
ประกวดโครงการในระดั บ อำ � เภอ
พร้ อ มทั ้ ง สนั บ สนุ น งบประมาณ
ในการเข้ า ประกวดระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
ระดับประเทศต่อไป ตลอดจนส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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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
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ชุมพร

โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ประชาชนจังหวัดชุมพรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนหนึ่ง คือ
ปศุสัตว์ที่ทำ�ให้เกิดมูลสัตว์จำ�นวนมาก แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี จึงส่งกลิ่นเหม็นไปรอบชุมชนใกล้เคียง และทำ�ให้เกิด
โรคระบาด นอกจากนี้ ครัวเรือนยังมีเศษอาหารเหลือทิ้งที่ไม่สามารถกำ�จัดได้หมด ดังนั้น หากมีการนำ�มูลสัตว์และเศษอาหาร
เหลือทิง้ มาผลิตแก๊สจะสามารถลดปัญหาสภาพแวดล้อม มีผลพลอยได้เป็นปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพดี และลดค่าใช้จา่ ยของประชาชน
ทำ�ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ระดับหนึ่ง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สำ�นักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ทำ�
ปศุสัตว์ประเภทไก่ สุกร โคเนื้อ รวม
จำ�นวน ๘๓ ครัวเรือน และจัดอบรม
ความรู้ในการใช้บ่อแก๊สชีวภาพ หลัง
จากนั้ น จึ ง ทำ � การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ
ก่อสร้างระบบหมักชีวภาพส่งมอบแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้เลือกใช้
เทคโนโลยีบ่อหมักแบบถุงหมักพีวีซี
ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร จำ�นวน ๘๓ บ่อ
ซึง่ แต่ละบ่อสามารถใช้แก๊สได้ประมาณ
๓ – ๔ ชัว่ โมง ทำ�ให้มกี ารใช้ลดลงเฉลีย่
๖ กิโลกรัม/เดือน หรือคิดเป็นครึง่ หนึง่
ของถัง LPG ขนาด ๑๕ กิโลกรัม

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำ�ของเสียที่ก่อปัญหาด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ประชาชนข้ า งเคี ย ง
ไปใช้งานอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมถึงการสร้างจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน
ในครัวเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้สำ�หรับ
ผู้ที่มีปัญหาและลักษณะการใช้งานที่
คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลหรือต่อยอดโครงการ
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดชุมพร
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แก้ปัญหาคลองแม่ข่า
ที่ประสบวิกฤตคุณภาพน้ำ�
ต่ำ�กว่ามาตรฐาน เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและยุง
โดยการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาระหว่างภาคีเครือข่าย
การแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อพัฒนา
และการพัฒนาคลองแม่ข่า
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่
ที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีความสำ�คัญ
ทางประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
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เชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
คลองแม่ข่า

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ สภาพคลองแม่ขา่ อยูใ่ นสภาวะวิกฤต ทัง้ ในด้านคุณภาพน�้ำ ซึง่ อยูต่ �่ำ กว่ามาตรฐาน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ ได้ ทัง้ ยังเป็นบ่อเกิดของเชือ้ โรคและยุง เนือ่ งจากเป็นคลองทีไ่ หลผ่านเขตพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หลายแห่ง จึงมีปญ
ั หาด้านการบริหารจัดการทีย่ งั ไม่เป็นระบบและขาดการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยเฉพาะชุมชนทีอ่ ยูร่ มิ ฝัง่ คลองตลอด
ลุม่ น�้ำ จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความจำ�เป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่
เป็น ๓ ระยะ และมีการกำ�หนดมาตรการทีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน รวม ๘ มาตรการ เพือ่ พัฒนา
และแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่ ให้สมั ฤทธิผ์ ล
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จากความพยายามแก้ ไขปั ญ หา
คลองแม่ขา่ โดยภาครัฐมาอย่างต่อเนือ่ ง
ภายหลังเกิดปัญหาอุทกภัยในปี พ.ศ.
๒๕๕๔ จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ได้ให้
ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคลองแม่ข่า
ด้ ว ยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการในฐานะ
ผู้ มี ภ ารกิ จ และอำ � นาจในการควบคุ ม
และแก้ไขปัญหาโดยตรง ภาคการศึกษา
โดยมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ นฐานะ
บุคลากรผูม้ คี วามรูท้ างด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความเข้าใจในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ และ
ภาคประชาชนซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหาคลองแม่ขา่ โดยตรง ได้บรู ณาการ
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดังนี้ (๑) การกำ�หนดทิศทางการพัฒนา
ร่วมกัน (๒) จังหวัดแต่งตั้งคณะทำ�งาน
เพือ่ พัฒนา (๓) การขับเคลือ่ น/การพัฒนา
คลองแม่ข่า
ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้ า นสั ง คม : ประชาชนในพื ้ น ที่
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแล
รักษาคลองแม่ขา่ เกิดความตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญต่อการอนุรกั ษ์คลองแม่ขา่
อันเป็นพื้นที่ท ี่ม ีค ุณค่าทางจิตใจและ
มีความสำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์การก่อตัง้
เมืองเชียงใหม่
ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม : คลองแม่ ข ่ า
ได้ รั บ การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและ
คุณภาพน้ำ�ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ เริ่ ม เห็ น ความสำ � คั ญ รั ก และ
หวงแหนคลองแม่ข่ามากยิ่งขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การพั ฒ นาระบบจั ด หาน้ำ � ต้ น ทุ น
เพือ่ แก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ พืน้ ทีค่ ลองแม่ขา่
โดยการก่ อ สร้ า งประตู ร ะบายน ้ ำ �
ห้วยแม่ชะเยืองและท่อส่งน้ำ� พร้อมกับ
จัดระเบียบการใช้พนื้ ทีค่ ลองแม่ขา่ และ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ
นันทนาการของชาวเชียงใหม่ รวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อย
น�้ำ เน่าเสียและสิง่ ปฏิกลู ลงในคลองอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณให้ชมุ ชนทีอ่ ยูร่ มิ คลองแม่ขา่
ที ่ ม ี ก ิ จ กรรมดู แ ลรั ก ษาคลองแม่ ข ่ า
อย่างต่อเนื่อง
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แก้ปัญหาเขาหัวโล้น เพิ่มพื้นที่ป่า
ลดการใช้สารเคมี สร้างรายได้
ให้ราษฎรพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โดยส่งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก
วิเคราะห์สถานการณ์ ทิศทางโอกาส
ตลอดจนสำ�รวจและรับลงทะเบียนสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการ
จัดสร้างศูนย์ถ่ายทอด รวบรวมและรับซื้อ
ผลผลิตจากราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ
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ตาก

โครงการส่งเสริมการปลูกบุก ภายใต้แผนงานสร้างป่า สร้างรายได้
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ อำ�เภอแม่ระมาดมีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีป่ า่ ไม้ และภูเขาสูงสลับซับซ้อน

ราษฎรมีทง้ั ชาวไทยและชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรีย่ ง ทีอ่ าศัยอยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู มีการบุกรุกทำ�ลายพืน้ ทีป่ า่ โดยการแผ้ว ถาง เผา เพือ่ ทำ�
ไร่ขา้ วโพดเป็นจำ�นวนมาก จังหวัดตากจึงได้นอ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำ�ริให้ราษฎรสามารถประกอบ
อาชีพในพืน้ ทีป่ า่ ได้อย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริมการปลูกบุกไปพร้อมกับการฟืน้ ฟูสภาพป่าต้นน�้ำ ภายใต้แผนงานโครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ อันจะเป็นอีกวิธหี นึง่ ในการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่ระมาดอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปบุก
วิเคราะห์สถานการณ์ ทิศทางโอกาส
ตลอดจนสำ � รวจและรั บ ลงทะเบี ย น
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีคณะ
ทำ�งานส่งเสริมการปลูกบุก ศึกษาค้นคว้า
วิธกี ารปลูก กำ�หนดแนวทางการปลูกให้
สอดคล้องกับการฟืน้ ฟูสภาพป่า จัดหา
แหล่งเงินทุน รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากบุก จัดซือ้ พันธุบ์ กุ และกล้าไม้ให้ราษฎร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกบุกในป่าชุมชนและ
พืน้ ทีน่ �ำ ร่อง พร้อมจัดสร้างศูนย์ถา่ ยทอด
รวบรวมและรับซือ้ ผลผลิตจากราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการนำ�มาแปรรูปและ
ส่งโรงงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่มีความสมบูรณ์และมีสภาพ
ป่าเพิม่ ขึน้ สามารถแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น
ลดการใช้สารเคมี สร้างรายได้ให้แก่
ราษฎรได้อย่างยั่งยืน โดยได้ขยายผล
ไปยัง ๔ ตำ�บลพื้นที่สูง ได้แก่ ตำ�บล
ขะเนจือ้ แม่ตน่ื สามหมืน่ และพระธาตุ
รวม ๑๑ หมู่บ้าน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสำ � รวจผู้เข้ า ร่ ว มโครงการ/
จดทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม จัดทำ�
แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จัดตัง้ กลุม่
วิสาหกิจ/คณะกรรมการผูป้ ลูกบุกของ
หมู่บ้าน บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน รวมทัง้ จัดตัง้ คณะทำ�งาน
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การดำ�เนินโครงการ ตลอดจนขยาย
ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตจาก
โครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” และ
ประสานโรงงานในพื้นที่เตรียมรับซื้อ
บุก/จัดหาตลาดในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
พร้อมกับจัดตัง้ กลุม่ เกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนในการรวมกลุม่ ปลูกและแปรรูป
ผลผลิตจากบุก
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แบ่งพื้นที่แก้ปัญหา ๓ มิติ
Function (ระดับจังหวัด) Local (ท้องที/่ ท้องถิน่ )
และ Area (กำ�นัน/ผูใ้ หญ่บา้ น)
ภายใต้หลักการบูรณาการ 4M
ให้ทุกอำ�เภอสำ�รวจเส้นทางน้ำ�ไหลผ่าน
และนำ�ผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งสามารถเก็บวัชพืชและผักตบชวา
รวม ๔๐,๓๐๓.๕ ตัน
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โครงการคลองสวย น้ำ�ใส คนไทย มีความสุขจังหวัดนครนายก
(การกำ�จัดผักตบชวา)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดนครนายกประสบปัญหาผักตบชวาในหลายพืน้ ที่ เนือ่ งจากมีแม่น้ำ�และลำ�คลอง

หลายสาย โดยแม่น้ำ�นครนายกและคลองบ้านนา เป็นแม่น้ำ�ลำ�คลองสายหลัก มีระบบคลองชลประทานส่งน้ำ�เข้าไปยังพืน้ ทีเ่ พือ่ การเกษตรและ
อุปโภค – บริโภค ทำ�ให้การแพร่ขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชเป็นไปได้งา่ ยและรวดเร็ว จังหวัดได้รบั สนองพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงพระราชทานเกีย่ วกับการแพร่ขยายตัวของผักตบชวาในแหล่งน�ำ้ ต่างๆ ในจังหวัดนครนายก โดยได้
บูรณาการทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพือ่ ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงาน “โครงการคลองสวย น�้ำ ใส คนไทย
มีความสุขจังหวัดนครนายก”
กิจกรรม/กระบวนการ/
การดูแลรักษาความสะอาดแม่นำ้�คูคลอง และเลี้ยงไก่ การทำ�สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึง่ ทัง้
เช่น กระเป๋าถือ เปลญวน และนำ�มา
๓ มิติ ดำ�เนินการภายใต้หลักการบูรณาการ เป็นวัตถุดิบสำ�หรับงานหัตถกรรม ทั้งนี้
การดำ�เนินงานแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม
4M เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในทุก ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – ๒๓
คือ การกำ�หนดกรอบแผนงานโดยแบ่ง
มิติ คือ คน (Man) สร้างการมีสว่ นร่วมใน กันยายน ๒๕๕๙ จังหวัดสามารถเก็บ
พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้
การแก้ไขปัญหาในลักษณะประชารัฐ วัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำ � คูคลอง
ทุกอำ�เภอสำ�รวจเส้นทางน้ำ�ไหลผ่านใน
เงิน (Money) บูรณาการงบประมาณใน จังหวัดนครนายก รวม ๔๐,๓๐๓.๕ ตัน
พื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมแบ่งพื้นที่
การแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน เครือ่ งมือ
เข้าดำ�เนินการเป็นพื้นที่ต้นน้ำ� กลางน้ำ�
(Materials) บู ร ณาการเครื ่ อ งมื อ
และปลายน้ำ� การกำ�หนดแบ่งหน้าที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
เครือ่ งจักร จากหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพใน
และหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไข
ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากแหล่งน�ำ้
พืน้ ที่ การบริหารจัดการ (Management)
ปัญหา จำ�นวน ๓ มิติ คือ มิติ Function
วางแผนและขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานโดย อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการ
(ระดับจังหวัด) เป็นการบูรณาการงาน
เปิดทาง เพือ่ ระบายน้ำ�ไปยังท้ายน้ำ� ช่วย
ใช้หลัก “บวร” เข้ามาร่วมดูแลรักษาแม่น�้ำ
ร่วมกันตามภารกิจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
คูคลองให้สะอาดอย่างต่อเนือ่ ง เป็นประจำ� ป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย
มิติ Local (ท้องที่/ท้องถิ่น) เป็นการ
และยัง่ ยืน ตลอดจนการนำ�ผักตบชวามาใช้
ประสานความร่วมมือของหน่วยงานใน
แผนการดำ�เนินงาน
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ระดับท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่เขตความ
ในระยะต่อไป
การเกษตร นำ�มาทำ�ปุย๋ หมักสำ�หรับการ
รับผิดชอบ และมิติ Area (กำ�นัน/ผูใ้ หญ่บา้ น)
การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ปลูกพืชผักอืน่ ๆ คลุมต้นไม้ทป่ี ลูกไว้ให้เกิด
เป็นการดำ�เนินการของหน่วยงานในระดับ
ความชุม่ ชืน้ ด้านปศุสตั ว์ ใช้ใบผักตบชวา
พืน้ ที่ ซึง่ ใกล้ชดิ กับสภาพปัญหามากทีส่ ดุ
ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางสารอาหารเพือ่ เลีย้ งสุกร
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมใน
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จัดทำ�โมเดลบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ตรวจติดตามสถานการณ์
และแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่น
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
และจังหวัดสามารถบริหารจัดการน้ำ�
ในพื้นที่ตามโมเดลที่กำ�หนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ อุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดนครนายกนำ�มาซึง่ ความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
อย่างมหาศาล และเป็นปัญหาซ�ำ้ ซาก ดังนัน้ ในฐานะกองอำ�นวยการจังหวัด ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย เพือ่ ให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ ลดความสูญเสียทีเ่ กิดจากอุทกภัยให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยจังหวัดได้จดั ตัง้ ศูนย์อ�ำ นวยการเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพือ่ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผปู้ ระสบภัย การฟืน้ ฟูบรู ณะสิง่ สาธารณประโยชน์ทเ่ี สียหายให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้อำ�เภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง
ศูนย์อ�ำ นวยการเฉพาะกิจฯ ขึน้ เช่นเดียวกัน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจั ด ทำ � โมเดลการบริ ห าร
จัดการน้ำ�ในพื้นที่ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมกับจัดผูแ้ ทน
หน่ ว ยงานร่ ว มเป็ น คณะออกตรวจ
ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ร่วมกับ
คณะผูบ้ ริหารตามทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัด
มอบหมาย และได้ประสานงานกับ
อำ�เภอทั้ง ๔ อำ�เภอ เพื่อกำ�หนดจุด
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ในพื้นที่เสี่ยง โดย
มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี ้ การแบ่ ง มอบ
พื้นที่ในการตรวจติดตามสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำ�เภอเมืองนครนายก อำ � เภอบ้ า นนา อำ � เภอ

องครั ก ษ์ และอำ � เภอปากพลี การ
กำ�หนดจุดติดตัง้ เครือ่ งสูบน�้ำ ๔ อำ�เภอ
(ยกเว้นอำ�เภอบ้านนา) จำ�นวน ๑๐ จุด
รวม ๑๗ เครื่อง และการจัดทำ�โมเดล
ในการบริหารความเสีย่ งการจัดการน�้ำ
ซึง่ ครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
จากน้ำ�ต้นทุน การบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ และการบริหาร
ความเสี่ ย งในการป้ อ งกั น และแก้ ไข
ปัญหาจากอุทกภัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

ชุ ม ชนในพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งภั ย มี ค วาม
เข้ ม แข็ ง โดยสามารถเตรี ย มพร้ อ ม
ป้องกันอุทกภัย ทำ�ให้ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดความเชื่อมั่น รวมทั้ง
จั ง หวั ด สามารถบริ ห ารจั ด การ น ้ ำ �
ในพื้นที่ตามโมเดลที่กำ�หนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การกำ�จัดผักตบชวาหรือสิง่ กีดขวาง
ทางน้ำ� และลอกท่อระบายน้ำ�ในเขต
เทศบาลเมือง เป็นประจำ�ทุกสัปดาห์
201

จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์
เก็บผักตบชวาพร้อมกันทั้งจังหวัด
โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหามาก
และสำ�รวจปริมาณผักตบชวา
ในคลองสายหลัก ๑๔ คลอง
รวมทั้งนำ�ผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการทำ�ปุ๋ย
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นนทบุรี

โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา
พร้อมกันทั้งจังหวัดนนทบุรี

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นโครงการภายใต้วาระ “เมืองแห่งการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainability)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๗ วาระสำ�คัญ (7N) ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดที่ต้องเร่งดำ�เนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา ซึง่ สอดคล้องกับดำ�ริของนายกรัฐมนตรีทสี่ งั่ การให้แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้ำ สาธารณะ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การสำ�รวจปริมาณผักตบชวาใน
คลองสายหลัก จำ�นวน ๑๔ คลอง
และประชุมคณะทำ�งานจัดกิจกรรม
โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา
พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยเปิดโครงการ
(Kick Off) จุดที่ ๑ ณ ริมคลองทวีวฒ
ั นา
หมูท่ ่ี ๑ ตำ�บลทวีวฒ
ั นา อำ�เภอไทรน้อย
และจุดที่ ๒ ณ คลองพระอุดม หมูท่ ี่ ๖
ตำ � บลคลองข่ อ ย อำ � เภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๙ โดยให้สำ�นักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัดประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่ มุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีปัญหามาก
ได้ แ ก่ คลองเจ๊ ก คลองพระพิ ม ล

คลองนราภิ ร มย์ คลองมหาสวั ส ดิ์
คลองบางใหญ่ คลองขุนศรี คลองตาชม
และคลองลากค้อน
ประโยชน์ที่ได้รับ

สภาพแม่น�้ำ ลำ�คลองและแหล่งน�้ำ
สาธารณะ สามารถใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภค - บริโภค เก็บกักน�้ำ ระบายน�้ำ
สั ญ จรทาง น้ำ � ประกอบอาชี พ ด้ า น
การเกษตร ประมง เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
พักผ่อนหย่อนใจ รวมทัง้ การนำ�ผักตบชวา
มาใช้ ป ระโยชน์ โ ดยเพิ่ ม มู ล ค่ า จาก
การทำ�ปุ๋ย

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจ กรรมเก็บ
ผักตบชวาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ๆ ละ ๑
ครั้ง เป็นเวลา ๑ เดือน รวมถึงจังหวัด
มีแนวทางส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จากผักตบชวา
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รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำ�นึก
และร่วมพัฒนาเมือง ภายใต้การ
“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”
โดยจัดทำ�บันทึกข้อตกลงระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ
เผยแพร่ความรู้การคัดแยกขยะครัวเรือน
สำ�รวจความต้องการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่สู่ความยั่งยืน
ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการของทุกหมู่บ้าน
สามารถลดปริมาณขยะต้นทางได้
ปีละ ๕๘,๙๐๓ ตัน
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บึงกาฬ

โครงการการบริหารจัดการขยะต้นทาง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดบึงกาฬได้ดำ�เนินการจัดการขยะต้นทางตามนโยบาย/แนวทาง Roadmap ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการขับเคลื่อนตามแนวทาง
ประชารัฐ จากการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและจิตสำ�นึก มีสว่ นร่วมพัฒนาเมือง
บึงกาฬ ภายใต้คำ�ว่า “สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
กำ � หนดตั ว ชี้วัด อย่ า งชั ด เจน จั ด ทำ �
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงาน
ในพื้ น ที่ ต้ น แบบเพื่ อ การขยายผล
สนับสนุนสือ่ เผยแพร่ความรูก้ ารคัดแยก
ขยะครั ว เรื อ นและอุ ป กรณ์ ท่ีจำ� เป็ น
สร้ า งขวั ญ กำ � ลั ง ใจ/มอบรางวั ล แก่
หน่ ว ยงาน/ชุ ม ชน/และกลุ ่ ม บุ ค คล
ทีม่ สี ว่ นร่วมทำ�ให้งานเกิดความสำ�เร็จ
ตามตัวชีว้ ดั สำ�รวจปัญหา/ความต้องการ
การพั ฒ นาและยกระดั บ ให้ เ กิ ด
นวั ต กรรมใหม่ ข องโครงการสู่ค วาม
ยัง่ ยืน ซึง่ ในปี ๒๕๕๘ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการทุกแห่ง

และปี ๒๕๕๙ มี ห มู่ บ้ า นเข้ า ร่ ว ม
โครงการครบทุกหมูบ่ า้ น และสามารถ
นำ�ขยะไปใช้ประโยชน์เป็นขยะอินทรีย์
ซึง่ นำ�ไปขายและลดปริมาณขยะต้นทาง
ได้ ๕๘,๙๐๓ ตั น /ปี หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๔๐.๖๙
ประโยชน์ที่ได้รับ

การประหยัดงบประมาณจัดการ
ขยะ ปริมาณขยะลดลงและยืดอายุ
การใช้งานบ่อกำ�จัดขยะ ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ/เกิดจิตสำ�นึกและ
ความตระหนั ก มี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยไม่ทง้ิ ให้สญ
ู เสียแต่น�ำ ทรัพยากรมา
ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า และลดมลพิษ
สิ ่ งแวดล้ อมที ่ เกิ ด จากขยะน้ำ�เสีย/
กลิ่นเหม็น/แมลงวันชุกชุมและแหล่ง
เชือ้ โรค

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การยกระดั บ และผลั ก ดั น ทุ ก
หมู่ บ้ า นให้ ข ยายครั ว เรื อ นเข้ า ร่ ว ม
โครงการเพิ่ม ขึ้น ยกระดั บ ให้ มีก าร
จัดการขยะอินทรียท์ ย่ี อ่ ยสลายได้ โดย
แปรรูปเป็นปุย๋ หมัก ปุย๋ น้ำ� แก๊สชีวภาพ
ชีวมวลอย่างครบวงจรไปในทุกชุมชน
เพิ่ม ศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยคณะทำ � งาน
จัดการขยะต้นทางในการศึกษาดูงาน
เพื่อ นำ � นวั ต กรรมใหม่ๆ มาพั ฒ นา
ยกระดับการจัดการขยะต้นทางจังหวัด
บึงกาฬ จัดทำ�ข้อมูลเผยแพร่รูปแบบ
โซเชียลมีเดีย เพิ่มศักยภาพสนับสนุน
ท้องถิน่ เตรียมการเป็นศูนย์ศกึ ษาดูงาน
เผยแพร่ความรูก้ ารจัดการขยะต้นทาง
จังหวัดบึงกาฬอย่างมีมาตรฐาน การให้
ความรู้ที่ครบถ้วน ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการท่องเทีย่ วของจังหวัด

205

จัดทำ�กลยุทธ์และแนวทางป้องกัน
โดยอาศัยหลักการใช้สิ่งก่อสร้าง
“เชิงรุก” เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากน้ำ�
“เชิงรับ” ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำ�ท่วม
ในพื้นที่เสี่ยงภัย
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ปัตตานี

โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ�เดิม
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ในช่วงเดือนกันยายน - มกราคม ของทุกปี จังหวัดปัตตานีมีฝนตกชุกและ
ปริมาณน้ำ�มากกว่าเกณฑ์ปกติ เมื่อรวมกับมวลน้ำ�ที่ไหลจากจังหวัดยะลาผ่านปัตตานีเพื่อระบายออกสู่ทะเลทำ�ให้เกิดปัญหา
น้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จังหวัดจึงใช้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติโดยการอนุรักษ์แหล่งน้ำ� ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ลดผลกระทบต่อราษฎร รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำ�แนวนโยบายการจัดการ
ภัยพิบัติตามหลักสากล ภายใต้บริบท
“การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย”
(Disaster Risk Management) มาเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัย
เชิงรุกอย่างยัง่ ยืนประกอบกับแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร น้ำ � ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ทำ � กลยุ ท ธ์
และแนวทางป้องกันโดยอาศัยหลั ก
การใช้ส่งิ ก่อสร้าง “เชิงรุก” การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำ�
“เชิงรับ” การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ปั ญ หา น้ำ � ท่ ว มในพื้น ที่เ สี่ย งภั ย เช่ น
การสร้างอ่างเก็บน�้ำ เพือ่ กักเก็บน�้ำ และ
หน่วงน�้ำ อย่างเต็มศักยภาพ การรองรับ
การระบายน�้ำ ส่วนเกินจากเขือ่ นไม่ให้สง่

ผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่างเขื่อน การ
พัฒนาระบบคูคลอง ลำ�น�้ำ สาขา ลำ�น�้ำ
สายย่ อย เพื ่ อลดระดั บน้ำ�ในแม่น้ำ�
สายหลัก และการก่อสร้างคันป้องกันน�้ำ
โดยทำ�คันกัน้ น้ำ�และเสริมคันกัน้ น้ำ�ทีม่ ี
อยูเ่ ดิม เพือ่ ป้องกันพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับ

การป้องกันและลดผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพได้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ การสร้าง
ความมั ่ น คงทางด้ า นทรั พ ยากร น ้ ำ �
แหล่ ง น้ำ � รวมถึ ง เกิ ด การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดย
ชุมชน และการใช้ระบบนิเวศโดยรอบ
สำ�หรับศึกษาสภาพการเปลีย่ นแปลงอัน
จะนำ�ไปสูป่ ระโยชน์รว่ มกันอย่างคุม้ ค่า

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การส่งเสริมการทำ�เกษตร ปศุสตั ว์
ประมง และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เป็ น ศู น ย์ ร วมของชุ ม ชนเพื่ อ จั ด
กิ จ กรรม เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ แ ละ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ�สำ�หรับชุมชน
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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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ประจวบคีรีขันธ์

การพัฒนาชายหาดและเก็บขยะชายหาด
ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชายหาดและเก็บขยะชายหาด

ณ อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้บริเวณชายหาดสะอาด สวยงาม น่าท่องเที่ยว โดยจัดการขยะ
ทุกประเภท ทั้งขยะจากผู้มาใช้บริการบริเวณชายหาด ขยะจากเรือประมง และเรือประเภทอื่นๆ รวมถึงขยะที่คลื่นพัดพามา
ทำ�ให้สภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดสกปรก ขาดทัศนียภาพที่น่าท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูแลและจัดการขยะร่วมกับทุกภาคส่วน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดกิจกรรมเก็บกวาดขยะและ
เศษวัสดุต่างๆ โดยความร่วมมือของ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา
และประชาชน ทุกวันพุธของสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ บริเวณ
อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแต่ละสัปดาห์
ได้มีการสรุปรายงานผลการจัด เก็ บ
ขยะ ปริมาณขยะที่นำ�ไปกำ�จัดอย่าง
ถูกหลักวิชาการเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และคณะกรรมการจัดระเบียบ
ชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ทราบ
สำ�หรับขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุด จำ�นวน

๕ รายการ คือ บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่
ถุงพลาสติก แห/อวน ไม้เสียบลูกชิ้น
และฝาขวด
ประโยชน์ที่ได้รับ

จั งหวั ด ประจวบคี ร ี ข ั นธ์ น่ าอยู่
น่าท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้มากขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจั ด ทำ � โครงการสภากาแฟ
เดือนละ ๑ ครัง้ โดยนัดหมายทุกภาคส่วน
ที ่เ กี ่ ย วข้ อ งเพื่อ พบปะพู ด คุ ย และ
รับประทานอาหารว่าง ตลอดจนร่วม
เก็บขยะบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์
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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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ปราจีนบุรี

แผนยุทธการ “ประชารัฐร่วมใจพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม”
(ปราจีนบุรี โมเดล) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การตรวจสอบวิเคราะห์พน้ื ทีป่ า่ ไม้ดว้ ยดาวเทียมประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมป่าไม้
พบว่าจังหวัดปราจีนบุรมี พี น้ื ทีป่ า่ ไม้เหลืออยู่ จำ�นวน ๘๘๓,๘๕๐.๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๐ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด ลดลงจากพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ตามหลักฐานการประกาศเขตป่า จำ�นวน ๑,๒๗๘,๖๗๓.๑๐ ไร่ หรือจำ�นวนร้อยละ ๔๒.๙๕ ของพืน้ ทีจ่ งั หวัด ทัง้ นี้ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบูรณาการการจัดทำ�แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน โดยกำ�หนดกรอบแนวคิด วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแนวทางปฏิบตั ิ พร้อมกำ�หนดห้วงเวลาปฏิบตั กิ าร ซึง่ ในส่วนของจังหวัดกำ�หนดให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในจังหวัด รับผิดชอบในการบูรณาการประสานงานทุกหน่วยงานภายในจังหวัด เร่งรัดดำ�เนินการและสนับสนุน
การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ล
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิ
กำ�ลังแบบบูรณาการเพือ่ เข้าร่วมปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดโค่น แปรรูป ขนย้ายนำ�พาไม้พะยูง
และการค้าไม้พะยูง ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ตามแผนยุทธการในพืน้ ทีจ่ งั หวัด รวมถึง
การรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์กบั
ชุมชน หน่วยงานและกลุม่ องค์กรเครือข่าย
ภาคประชาชนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ที่
ล่ อ แหลมใกล้ เ คี ย งเขตป่ า อนุ ร ั ก ษ์
และพืน้ ทีท่ เี่ กิดคดีเกีย่ วกับไม้พะยูงอยู่
เป็นประจำ� โดยให้เพิม่ ความเข้มข้นใน
การเข้าปฏิบตั งิ าน การสือ่ สารทำ�ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าทีต่ อ่ การมีสว่ นร่วม

ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีพลัง
ต่อต้านผูม้ อี ทิ ธิพล นายทุน หรือกลุม่ ทุน
ทีเ่ ข้ามาเคลือ่ นไหวในพืน้ ที่
ประโยชน์ที่ได้รับ

การหยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้พะยูง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ล
ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมในเขตจังหวัดได้รบั การปกป้อง
คุ้มครองดูแล และอนุรักษ์เพื่อฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ โดยมีแผนยุทธการ
ทีเ่ ป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ โดยการ
บูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นการกำ�จัดวงจรการตัดโค่นและการ
ค้าไม้พะยูงให้หมดสิ้นไปในที่สุด เพื่อ

การปกป้องผืนป่าทีเ่ ป็นพืน้ ทีม่ รดกโลก
ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ให้เป็นฐานการ
ผลิตในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืนตลอดไป
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ�เนินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔
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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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พิจิตร

โครงการส่งเสริมระบบก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย
ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ราษฎรจังหวัดพิจติ รมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพปศุสตั ว์ เช่น

ฟาร์มเลีย้ งสุกรและวัว กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อม คือ มูลสัตว์ทส่ี ง่ กลิน่ รบกวนครัวเรือน
ข้างเคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ประกอบกับราษฎรในชุมชนยังขาดการบริหารจัดการที่ดี หากนำ�ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพเข้ามาบริหารจัดการ จะช่วยลดปัญหาในชุมชนลง และเกิดผลพลอยได้ คือ ชุมชนจะได้กา๊ ซชีวภาพซึง่ เป็นพลังงาน
ทดแทนที่สามารถนำ�มาใช้แทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนลง
ตลอดจนมูลสัตว์ทผ่ี า่ นการย่อยสลายในระบบแล้ว ยังสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้อกี ด้วย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

สำ�นักงานพลังงานจังหวัด องค์กร
เครื อ ข่ า ย ที ม งานองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการร่วมดำ�เนินการตามขั้นตอน
คือ คัดเลือกครัวเรือน/ฟาร์มที่มีการ
เลีย้ งสัตว์ และจัดประชุมชีแ้ จงรายละเอียด
โครงการ รวมถึงส่งมอบวัสดุก่อสร้าง
นอกจากนี้ ได้ทำ�การจัดฝึกอบรมการ
สร้างบ่อก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย
ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร การใช้งาน
ระบบ การบำ�รุงรักษา เพือ่ เป็นต้นแบบ
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ มีการ
ตรวจผลการดำ � เนิ น งานโครงการ
ทดสอบระบบ ประเมินผล และสรุป
ผลการดำ�เนินงานโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบผลิต
ก๊ า ซชี ว ภาพแบบฝาครอบลอย มี
ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วม จำ�นวน ๒๕ ครัวเรือน
สามารถลดการใช้แก๊สหุงต้ม จำ�นวน
๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี หรือคิดเป็น
มู ล ค่ า ๑๒๖,๐๐๐ บาท/ปี ระยะ
เวลาในการคืนทุนของโครงการ อยู่ที่
๔ ปี ๙ เดือน นอกจากลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานในครัวเรือนลงแล้ว ยัง
สามารถบริหารจัดการของเสียที่เกิด
จากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปัญหามลพิษทางกลิ่น และสภาพ
สิ ่ ง แวดล้ อ มภายในชุ ม ชนให้ ด ี ข ึ ้ น
อีกด้วย

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลโครงการโดยใช้
งบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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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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เพชรบูรณ์

โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ตำ�บลวังบาล และตำ�บลบ้านเนิน
อำ�เภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ พื้นที่ภูทับเบิก อำ�เภอหล่มเก่า อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ โดยมอบหมายศูนย์พฒ
ั นาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่ จัดให้เป็นทีท่ �ำ กินและทีอ่ ยูอ่ าศัย ราษฎรประกอบอาชีพปลูก
กะหล่ำ�ปลี ต่อมามีการส่งเสริมให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก ราษฎร
จึงแบ่งพืน้ ทีก่ อ่ สร้างทีพ่ กั /รีสอร์ทและบางส่วนให้นายทุนนอกพืน้ ทีเ่ ช่าทำ�รีสอร์ทรับนักท่องเทีย่ ว เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มคี �ำ สัง่
ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำ�เนินการได้อย่างเต็มที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการก่อสร้าง
บ้านพัก/รีสอร์ทในเขตพื้นที่บ้านทับเบิกยืดเยื้อมาถึงปัจจุบัน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดเพชรบูรณ์ประสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ภูทับเบิก ๓ – ๘ – ๘ โดยได้
กำ�หนดแนวทาง/มาตรการทีส่ �ำ คัญใน
การแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อน
ของหน่ ว ยงานหลั ก ๓ หน่ ว ยงาน
ยุทธการ ๘ ยุทธการ ภายใน ๘ เดือน
ตามมาตรการ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การตามมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าภูท ับ เบิก ในท้องที่ตำ�บลวังบาล
และตำ�บลบ้านเนิน อำ�เภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปฏิบัติการตาม
คำ � สั ่ งหั วหน้ า คณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ รวมทั้งแจ้งและปิดประกาศ
คำ�สั่ง ระยะเวลาในการดำ�เนินการกับ
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองสิง่ ปลูกสร้าง
ในพืน้ ทีป่ า่ ภูทบั เบิก ปฏิบตั กิ ารรือ้ ถอน
สิ่งปลูกสร้างจำ�นวน ๑๙ ราย โดย
ดำ�เนินการตามกรอบแนวทางแผนงาน
เป้าหมาย แล้วเสร็จตามกำ�หนดระยะ
เวลา ๘ เดือน
ประโยชน์ที่ได้รับ

การแก้ไขปัญหาภูทับเบิกในทุกๆ
ด้ า น เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย
แหล่งประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้
กับชาวเขาเผ่าม้งในพืน้ ที่ ซึง่ สอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต และการพั ฒ นาที่ มี ก าร

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเกษตรกรรม
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ก่อให้
เกิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสร้ า ง
สมดุลต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่
สวยงามของภูทับเบิกให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การฟืน้ ฟูพน้ื ทีป่ า่ ภูทบั เบิก หลังจาก
การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกำ�หนด
แนวทางการใช้พื้นที่ป่าภูทับเบิก
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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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ภูเก็ต

โครงการการจัดระเบียบชายหาด
จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนงานและ
รายละเอียดโครงการภายใต้โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั (Digital Thailand) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร แผนงานที่ ๗ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยโครงการ Smart City เป็นการนำ�ร่องเพือ่ เป็นแนวทาง
การดำ�เนินการในจังหวัดอืน่ ต่อไป ซึง่ จังหวัดภูเก็ตมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางทะเลทีส่ วยงาม สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับต้นๆ
แต่ประสบปัญหาสำ�คัญ คือ มีบุคคลบางกลุ่มเข้าไปบุกรุกก่อสร้างร้านค้า จับจองเป็นเจ้าของเต็มพื้นที่ชายหาด บดบัง
ภูมทิ ศั น์อนั สวยงาม บางแห่งก่อสร้างอาคารชิดติดกันจนนักท่องเทีย่ วไม่สามารถเดินลงไปเล่นน�ำ้ ได้ จึงต้องจัดระเบียบชายหาดเพือ่
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด
ระเบียบชายหาด และลงพื้นที่สำ�รวจ
ทุกหาด กำ�หนดจุด Zoning การจัด
ระเบียบในแต่ละหาด และได้ทำ�การ
ปักหลักหมุดชัว่ คราว เพือ่ จัดทำ�แผนที่
ทีด่ นิ ในทุกจุดทีม่ กี ารทำ�ประกาศ รวมทัง้
จั ด ตั้ ง สมาคมรั ก ษ์ ห าดของแต่ ล ะ
แห่ง เพือ่ ให้มอี งค์กรเป็นตัวแทนคณะ
กรรมการ เพือ่ บริหารจัดการชายหาดให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
จัดตั้งชมรมเยาวชนภูเก็ตรักษ์หาดใน
โรงเรียน ๒๕ แห่ง เพื่อให้นักเรียนมี
จิตสำ�นึกดูแลรักษาหาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและประชาชน
พึ ง พอใจที่ ท างราชการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งได้ที่ดิน
สาธารณะกลั บ คื น เพื่ อ ให้ ส่ ว นรวม
เมื่อชายหาดมีความสวยงามยั่งยืนจะ
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก
ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเร่งรัดให้ออกหนังสือสำ�คัญ
สำ�หรับที่หลวงให้ครอบคลุมทุกหาด
เพื่อป้องกันการบุกรุกในอนาคต และ
จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ณ หาดสุรนิ ทร์
เพือ่ เป็นสถานทีอ่ อกกำ�ลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
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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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มหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (Pay as you throw)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดมหาสารคามนำ�ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน มาจัดทำ�โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์รองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ คือ การปรับตัว
ต่อความเสีย่ งและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ การบรรเทาปัญหาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ การบูรณาการและการ
จัดการอย่างเหมาะสม ๒) นโยบายรัฐบาลเรือ่ งแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย คือ การสร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย และวางระเบียบ/มาตรการและบังคับใช้กฎหมาย ๓) ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด คือ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ๔) ยุทธศาสตร์จงั หวัดมหาสารคาม คือ การป้องกันแก้ไขปัญหา
สิง่ แวดล้อมและส่งเสริม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการลดมลพิษทีแ่ หล่งกำ�เนิด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จั ง หวั ด มหาสารคามร่ ว มกั บ
สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อำ�เภอโกสุมพิสัย จัดทำ�
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ขั้นเตรียมการ คือ การสำ�รวจอัตรา
การเกิดขยะ ขัน้ ดำ�เนินการเป็นการจัด
อบรม การศึกษาดูงานด้านการลดขยะ
คัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ เช่น การทำ�ปุย๋ ชีวภาพ และปุย๋ หมัก
รวมทั ้ ง จั ด ตั ้ ง ธนาคารขยะรี ไซเคิ ล
บ้ า นหั ว ช้ า งเป็ น หมู ่ บ ้ า นต้ น แบบ
ขั้ น ประเมิ น ผล เป็ น การติ ด ตาม

ประเมินผลจากปริมาณขยะทีน่ �ำ ไปทิง้
ขั้นขยายผลเป็นการจัดทำ�ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล สนับสนุน
กิจกรรม Pay as you throw คือ
การกำ�จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดย
กำ�หนดอัตราเก็บขยะจากครัวเรือน
ตามปริมาณที่ทิ้ง กิโลกรัมละ ๐.๕๐
บาท จึ ง ทำ � ให้ ป ริ ม าณขยะที่ นำ � ไป
ทิ้งลดลงจากเดือนละ ๖๔ ตัน เหลือ
๑๓ ตัน และค่าใช้จ่ายที่ทิ้งขยะลดลง
จากเดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท เหลือ
๗,๘๐๐ บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนมีร ายได้เพิ่ม จากการ
ขายขยะมูลฝอยรีไซเคิล และลดรายจ่าย
จากการซื้ อ ปุ๋ ย หมั ก ตลอดจนลด
ปริมาณขยะทีน่ �ำ ไปทิง้ ส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ย
ที่ทิ้งขยะลดลง
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายผลธนาคารขยะรีไซเคิล
ให้ครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น และบูรณาการ
งานด้ า นมู ล ฝอยร่ ว มกั บ งานด้ า น
สิ่งแวดล้อม งานด้านเกษตร และงาน
ด้านสาธารณสุข
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แก้ปัญหาความเดือดร้อนซ้ำ�ซาก
จากฝุ่นละอองแกลบดำ�ของโรงสีข้าว
และเสียงจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
และดำ�เนินการกับโรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่ไม่ปฏิบัติตามประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : COP)
พร้อมกำ�ชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำ�กับดูแลอย่างเคร่งครัด

220

ร้อยเอ็ด

โครงการการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ประชาชนซึง่ มีบา้ นพักอาศัยอยูบ่ ริเวณรอบๆ โรงสีขา้ วและโรงไฟฟ้าชีวมวล เข้า

ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำ�บลเหนือเมือง เพือ่ ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำ�คาญจากฝุน่ ละอองแกลบดำ�และเสียง
จากโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท บัวสมหมาย จำ�กัด บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำ�กัด และบริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำ�กัด ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ�ซาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ รวมทั้ง
การวิเคราะห์ปัญหา การนำ�หลักการ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประมวลหลั ก การ
ปฏิบัติ (Code of Practice : COP)
เป็นหลักในการตรวจสอบ ซึ่งพบว่า
โรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง ๓ แห่ง ยังไม่ได้
ดำ�เนินการให้ครบถ้วนตามข้อกำ�หนด
และโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ ๓ แห่ง มีก�ำ ลัง
ผลิตรวมกันเกิน ๑๐ MW (๒๔.๙๕
MW) และตามกฎหมายที ่ ร ะบุ ว ่ า
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำ�ลังการผลิตเกิน
กว่า ๑๐ MW ต้องจัดทำ�รายงานผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัต ิ

ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึง
แจ้งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ ๓ แห่ง จัดทำ�
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) อย่าง
เคร่งครัดให้ครบถ้วน ทัง้ นี้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องต้องกำ�กับดูแลอย่างเคร่งครัด
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การนำ�แนวทางครัง้ นีไ้ ปใช้ตรวจสอบ
โรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ปั ญ หาของประชาชนที่ ส ะสม
หลายปี ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
โดยความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น
ทำ�ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน
และมีความสุขมากขึ้น
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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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ระยอง

การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด
ตามแนวทางประชารัฐ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วและความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค ทำ�ให้เกาะเสม็ดมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การบุกรุกพืน้ ที่ ขยะล้นเกาะ การปล่อยน�ำ้ เสียลงทะเล ความสกปรกของชายหาด
การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว ฯลฯ แม้ทกุ ฝ่ายจะได้พยายามแก้ปญั หา แต่ยงั ไม่มผี ลเป็นรูปธรรม เนือ่ งจากขาดความต่อเนือ่ ง และขาด
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยจังหวัดกำ�หนดให้การท่องเทีย่ วเป็นยุทธศาสตร์หลักลำ�ดับที่ ๒ มีเป้าประสงค์ในการเสริมสร้างรายได้จาก
การท่องเทีย่ ว การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์ทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วให้คงอยู่ โดยเฉพาะเกาะเสม็ดซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ลำ�ดับ ๑ ของจังหวัด จำ�เป็นต้องกำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืน และเป็น Samet Destination สืบไป ทัง้ นี้ เกาะเสม็ดเป็นสถานที่
หนึง่ ซึง่ ได้รบั การจัดระเบียบตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดจึงได้น�ำ รูปแบบการดำ�เนินการแบบประชารัฐมาใช้แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการแบบประชารัฐ โดย
ความร่วมมือของ ๕ ฝ่าย คือ ฝ่ายทหาร
กอ.รมน.จังหวัดระยอง มณฑลทหารบกที่ ๑๔
และกองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบ
ที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ฝ่ายราชการ
อำ�เภอเมืองระยอง ส่วนราชการจาก
ส่วนกลาง และส่วนราชการอื่นในพื้นที่
ฝ่ายท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เทศบาลตำ�บลบ้านเพ และองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลเพ ฝ่ายประชาสังคม
สมาคมผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วเกาะเสม็ด
นักท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการ ชาวบ้านบน
เกาะเสม็ด และฝ่ายเอกชนและโรงงาน
สมาคมธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดระยอง
หอการค้าจังหวัดระยอง และบริษทั พีทที ี
โกลบอล เคมีคอล จำ�กัด (มหาชน) ร่วม

จัดระเบียบด้านต่างๆ เช่น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
สถานประกอบการ โดยมีผ้วู ่าราชการ
จังหวัดระยองเป็นผูก้ �ำ กับ และประสาน
การดำ�เนินการในทุกระดับ
ประโยชน์ที่ได้รับ

การจัดระเบียบต่างๆ เช่น หาดทรายแก้ว
สถานบันเทิง การจราจรบนเกาะเสม็ด
สถานประกอบการรุกลำ้�พื้นที่อุทยาน
แรงงานต่างด้าวทีร่ บั จ้างบนเกาะเสม็ด จัด
ระเบียบเรือเร็ว การแก้ไขปัญหานำ�้ เสีย
และปัญหาน�ำ้ จืดบนเกาะเสม็ดได้ทง้ั ระบบ
ซึง่ จะเริม่ ดำ�เนินการในปี ๒๕๖๐ ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาขยะ โดยบริหารจัดการ
บ่อกำ�จัดฝังกลบทีม่ อี ยูแ่ ล้ว พร้อมขอความ
ร่วมมือผูป้ ระกอบการละเว้นการนำ�ขวด
และกล่องโฟมขึน้ บนเกาะ รวมถึงรณรงค์

ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนำ�ขยะ
กลับมาทิง้ บนฝัง่
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การให้ ส่ว นราชการ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดทำ�
แผนการลงพืน้ ทีเ่ กาะเสม็ดให้มากขึน้ โดย
เฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่
เกาะเสม็ด องค์การบริหารส่วนตำ�บลเพ
และสำ�นักงานธนารักษ์พน้ื ทีร่ ะยอง โดยให้
คำ�นึงถึงวัตถุประสงค์รว่ มกัน คือ เกาะเสม็ด
ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติมากที่สุด ทำ�ให้
นักท่องเทีย่ วคุณภาพเดินทางมาเกาะเสม็ด
มากขึน้ ซึง่ การดำ�เนินการทีผ่ า่ นมาประสบ
ผลสำ�เร็จอย่างดียง่ิ จึงควรใช้เป็นต้นแบบ
ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในลักษณะ
ใกล้เคียงกันต่อไป
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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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เลย

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่น
ประจำ�ปี ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดเลยได้จดั ทำ�โครงการนำ�ร่องแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนา

พืน้ ทีพ่ เิ ศษ อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย – ศรีสชั นาลัย – กำ�แพงเพชร เมืองเก่าน่าน เลย และเมืองโบราณอูท่ อง ตามทีอ่ งค์การ
บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ให้ด�ำ เนินการฟืน้ ฟูและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล จึงได้ด�ำ เนินการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน
และสถานที่ท่องเที่ยว และกระตุ้นการสร้างจิตสำ�นึก สร้างวินัยให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษา
ความสะอาดหมู่บ้าน การจัดการขยะมูลฝอยโดยนำ�หลักการจัดการขยะ 3Rs คือ การลด คัดใช้ซ้ำ� และนำ�กลับมาใช้ใหม่ อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการให้
ผู้รับผิดชอบของจังหวัดและอำ�เภอ
ทราบ ทัง้ นี้ ให้อ�ำ เภอพิจารณาคัดเลือก
หมู่บ้านสะอาด ระดับอำ�เภอ อำ�เภอ
ละ ๑ หมูบ่ า้ น โดยจัดประกวดคัดเลือก
หมู่บ ้ า นสะอาดในระดั บ หมู่บ ้ า น
ทุกตำ�บลเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ในระดับตำ�บล และอำ�เภอได้พจิ ารณา
คัดเลือกหมู่บ้านในระดับตำ�บล เพื่อ
เป็นตัวแทนในระดับอำ�เภอ เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสะอาด
ดี เ ด่ น ประจำ � ปี ๒๕๕๙ ระดั บ
จังหวัด ซึ่งในระดับจังหวัดได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามแบบตรวจประเมินผลการดำ�เนินงาน
และรายงานผลการดำ � เนิ น งานให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ โดยหมู่ บ้ า นที่
ชนะเลิศสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติ
ให้แก่หมู่บ ้านที่มีผลงานดีเด่น เป็น
แบบอย่างให้แก่หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ได้ มีการนำ�
ผลงานของหมูบ่ า้ นดีเด่นประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนได้รบั ทราบอย่างแพร่หลาย
สร้างให้ประชาชนมีความตระหนัก มี
วินยั และเกิดจิตสำ�นึกในการมีสว่ นร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น ตำ�บล
ได้รับการพัฒนาให้เกิดความสวยงาม
สะอาด อย่างยั่งยืน และประชาชนมี
การจัดระเบียบในครัวเรือนอย่างสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การขยายการดำ�เนินงานการบริหาร
จัดการขยะ โดยใช้หลักการจัดการขยะ
3Rs คือ การลด คัดใช้ซ�ำ้ และนำ�กลับมา
ใช้ใหม่ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ หมูบ่ า้ น/
ชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การขยะของ
จังหวัดในทุกขัน้ ตอนให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มและ
สุขอนามัยของประชาชน
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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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สงขลา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ในจังหวัดสงขลา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ เป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทนของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดทำ�เมืองสงขลาสู่เมืองสีเขียวตามนโยบายรัฐบาล
และกรอบการพัฒนา IMT – GT
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ � เนิ น งานระหว่ า งเดื อ น
สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกอบด้วย การจัดทำ�โครงการ แบบแปลน
ประมาณราคา เพือ่ ประกอบการเสนอ
ขออนุมตั โิ ครงการ และการขออนุญาต
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สามารถ
ดำ�เนินการได้แล้วเสร็จ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำ � ร่ อ งอาคารศู น ย์ ร าชการ
เป็นตึกประหยัดพลังงานสูเ่ มืองสีเขียว
Green City สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้าน
พลังงานในอาคารได้ถึงร้อยละ ๑๕
และสนับสนุนแนวทางการจัดทำ�เมือง
สงขลาสูเ่ มืองสีเขียว Green City ตาม
นโยบายรัฐบาลและกรอบการพัฒนา
IMT – GT

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ � เนิ น งานโครงการติ ด ตั้ ง
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคารศูนย์ราชการจังหวัด
สงขลา ระยะที่ ๒ ขนาดกำ�ลังผลิต ๖๐
KW ตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดสงขลา
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ยับยั้งการทำ�ลายป่าต้นน้ำ�ชุมชน
ด้วยการคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่
โดยแจ้งสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น
และชี้แจงขั้นตอนการขอประทานบัตร
เนือ่ งจากประชาชนเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน
ซึ่งในที่สุดผู้ประกอบการได้ขอถอนบัตรเหมืองแร่ออก
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หนองบัวลำ�ภู

การคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดหนองบัวลำ�ภูได้รับหนังสือกลุ่มราษฎรตำ�บลกุดแห่
อำ�เภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู กรณี บริษทั ศรีรงุ่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ จำ�กัด ได้ยน่ื คำ�ขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่ควอตซ์
ผูร้ อ้ งและกลุม่ ราษฎรตำ�บลกุดแห่ทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากกรณีดงั กล่าว จึงขอโต้แย้งและคัดค้านการขอประทานบัตรทำ�เหมืองแร่
ของบริษัทฯ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ศูนย์ด�ำ รงธรรมจังหวัดได้บรู ณาการ
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาทางออก
ในการแก้ ไขปั ญ หาการคั ด ค้ า นการ
ขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยแจ้ง
ให้ สำ � นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
หนองบัวลำ�ภูเข้าร่วมสังเกตการณ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการ
ขอประทานบัตร ณ ศาลาประชาคม
บ้านสนามชัย และชี้แจงขั้นตอนการ
ดำ�เนินการเกีย่ วกับการขอประทานบัตร
ซึ่ ง ประชาชนไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการขอ
ประทานบั ต ร เนื่ อ งจากเกรงว่ า จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนตามข้อ
คัดค้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำ�บล
กุดแห่ จะได้พิจารณาให้ความเห็ น

การขอประทานบัตรแปลงนี้ในลำ�ดับ
ต่อไป ทั ้งนี ้ ได้รายงานเรื ่องคัดค้าน
ดังกล่าว และขอรับการสนับสนุนแนวทาง
ดำ�เนินการจากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
และการเหมืองแร่ ซึง่ ในทีส่ ดุ ผูป้ ระกอบการ
ได้ขอถอนบัตรเหมืองแร่ออก ปัญหา
จึงยุติ

ป่าจะถูกถากถางเพื่อการสำ�รวจ เมื่อ
พบแร่แล้วป่าจะถูกทำ�ลายอย่างถาวร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ราษฎรสามารถรั ก ษาป่ า ต้ น น้ำ �
ของชุมชน เนื่องจากการทำ�เหมืองแร่
จะทำ�ให้น้ำ�ธรรมชาติเกิดการตื้นเขิน
มี ผ ลต่ อ สั ต ว์ น้ำ � เนื่ อ งจากเป็ น การ
ทำ�ลายแหล่งวางไข่ แหล่งอาหาร ทีอ่ ยู่
อาศัย เกิดการทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้
ตั้งแต่ข ั้นตอนการสำ�รวจจนกระทั ่ง
ขุ ด เจาะได้ แล้ วนำ � ไปส่ งยั งผู้ รั บซื้อ
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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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หนองบัวลำ�ภู

การดำ�เนินการตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้
การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดหนองบัวลำ�ภูได้วางยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ที่กำ�หนด คือการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าอย่างน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
ภายใน ๑๐ ปี
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การฟืน้ ฟูสภาพป่าในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ทีไ่ ด้ทวงคืนจากการดำ�เนินงานตามแผน
ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไขปั ญ หาบุ ก รุ ก ที่ ดิ น
(การตัดไม้ยางพารา) โดยมีกิจกรรม
ดั ง นี้ ๑) ปลู ก ป่ า เทิ ด พระเกี ย รติ
ในหลวงฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี
และเทิดไท้ ๘๔ พรรษา องค์ราชินี
๒) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู
สภาพป่ า ๓) จั ด กิ จ กรรมปลู ก ป่ า
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามแนว
พระราชดำ�ริ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ความเกื้อกูลกันระหว่างป่าและ
คน ทำ�ให้มีความพออยู่ พอกิน พอใช้
ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการบุกรุกป่า
อย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ย
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำ�
หน้ า ที ่ ช่ ว ยดู แ ลและบำ � รุ งรั กษาป่า
ให้ ค รอบคลุ ม ตลอดจนแจ้ ง เตื อ น
เฝ้าระวัง และคุม้ ครองรักษาพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูก
ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวทาง
การแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ทำ � ลาย
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ โดยการฟื้ น ฟู แ ละ
ปลูกทดแทนจากยุทธการการตัดไม้
ยางพารา เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
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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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อ่างทอง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จังหวัดอ่างทอง

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และตามประกาศระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดอ่างทองจึงได้จดั ทำ�โครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับการดำ�เนินการข้างต้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจั ด ประชุ ม คณะทำ � งานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จังหวัดอ่างทอง เพือ่ ขับเคลือ่ น
การดำ�เนินงานของจังหวัดให้ประสบ
ผลสำ�เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ แบ่งเป็น
ขยะเก่าสะสม ขยะใหม่ ขยะอันตราย
และชุมชนต้นแบบ ซึง่ จังหวัดได้คดั เลือก
เทศบาลตำ�บลโพสะ อำ�เภอเมืองอ่างทอง
เป็นชุมชนต้นแบบ ประจำ�ปี ๒๕๕๙
เนื่ อ งจากมี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะ
มู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายอย่ า ง
เป็นรูปธรรม เช่น จัดตั้งธนาคารขยะ
ร้านค้าศูนย์บาท การเลีย้ งไส้เดือนเพือ่
กำ�จัดขยะย่อยสลาย และการบริการ
สายด่วนรีไซเคิล เป็นต้น นอกจากนี้

ยังได้เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยสู ่ชุมชนในพื้นที่
ของตนเองและพื้นที่อื่นๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ

จั ง หวั ด มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เรื่ อ งการคั ด แยกขยะตั้ ง แต่ ต้ น ทาง
รวมถึงพิษภัยจากขยะอันตรายและ
ผลพลอยได้จากการเป็นที่ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ทำ�ให้เกิดการกระจาย
รายได้ สู่ ชุ ม ชนและสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้
จั ง หวั ด จากการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
แปรรูปจากขยะ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสนับสนุนด้านวิชาการ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา รวมถึง
การเฝ้าระวังและตรวจติดตาม พร้อมกับ
รณรงค์เรื่องการลด ละ เลิก การใช้
ถุ ง พลาสติ ก และโฟม ซึ่ ง เป็ น ขยะที่
ย่อยสลายยาก และเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม
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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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ตรัง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ�ปี ๒๕๕๙
หมวด ๑ ด้านการนำ�องค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดตรังได้ก�ำ หนดนโยบายคืนความสุขทีพ่ อเพียงให้ชาวตรัง ภายใต้ค�ำ ขวัญ
ว่า “มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนสู่ ตรังเมืองแห่งความสุข” โดยได้นำ�การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มาเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เกิดผลการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั้งจังหวัด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การนำ�ระบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ในการ
ขับเคลือ่ น ๒๗ วาระจังหวัดตรัง ใน ๓
กลยุทธ์ ได้แก่ รวมพลังคืนความสุข ๙
วาระ รุกการพัฒนา ๙ วาระ และเปิดฟ้า
การท่องเที่ยวตรัง ๙ วาระ และสร้าง
ผลงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การ สามารถ
บูรณาการทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และคัดเลือกกิจกรรม
Best Practice และ Best of Best
Practice เป็ น กิ จ กรรมดี เ ด่ น ตาม
นโยบายคืนความสุขทีพ่ อเพียงให้ชาวตรัง
แบบบูรณาการ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประโยชน์ที่ได้รับ

การนำ�องค์การอย่างเป็นระบบ
และการส่งต่ออย่างสอดคล้อง ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองสู่ความสำ�เร็จและสัมฤทธิ์ผล
ส่งผลให้ความสุขมวลรวมของชาวตรัง
เพิ่มขึ้นจาก ๘.๐๒ ในปี ๒๕๕๘ เป็น
๘.๓๖ ในปี ๒๕๕๙

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จั ง หวั ด ตรั ง ใช้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ ๒ เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัดเพือ่ บรรลุ
วิสัยทัศน์จังหวัดต่อไป

237

พัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดนครพนม
โดยขยายผลการดำ�เนินงานจาก ๕ มิติ
เป็น ๙ มิติ (เพิ่มมิติการสร้างวัฒนธรรม
การสร้างกระแสการขับเคลื่อนจังหวัดใสสะอาด
สานพลังประชารัฐ) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ และสำ�รวจ
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้รับบริการ
ผ่านทางแบบสอบถามหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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นครพนม

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
จังหวัดนครพนม ประจำ�ปี ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จากนโยบายสำ�คัญเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดนครพนมจึงดำ�เนินโครงการ
โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบ
บุคลากรของภาครัฐเพิม่ ขึน้ พัฒนาและนำ�มาตรการทางสังคมมาใช้ควบคูก่ บั การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินงานใน ๕ มิติ คือ มิติ
ที่ ๑ ด้านบทบาทผู้บริหารและความ
พยายามริเริม่ ของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส มิตทิ ่ี ๒ ด้านความเปิดเผย
ข้อมูล มิติที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน มิตทิ ่ี ๔ ด้านการเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยา
ข้าราชการ มิตทิ ่ี ๕ ด้านสภาพแวดล้อม
สถานทีท่ �ำ งาน และภายหลังเพิม่ อีก ๔
มิติ คือ มิตทิ ่ี ๖ การสร้างวัฒนธรรม มิติ
ที่ ๗ การขยายผลจากมิตทิ ่ี ๖ มิตทิ ่ี ๘
การสร้างกระแสการขับเคลือ่ นจังหวัด
ใสสะอาด มิตทิ ่ี ๙ สานพลังประชารัฐ การ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการของ
หน่วยงานในการดำ�เนินงานโครงการ
ต่างๆ โดยมีการสำ�รวจความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผูร้ บั บริการผ่านทาง
แบบสอบถามหรือทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ

การทำ�งานเป็นทีมโดยบูรณาการ
ทำ�งาน สร้างสรรค์สามัคคี และการ
ดำ � เนิ นงานสำ � นั กงานพั ฒนาชุ ม ชน
ใสสะอาด ทำ�ให้จงั หวัดได้รบั รางวัลทัง้
บุคคลและองค์กรจากหลายสถาบัน
รวมทัง้ เป็นการเสริมสร้างและวางกลไก
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน

สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมและตอบสนองต่อนโยบายการ
กำ � กั บ องค์ ก ารที ่ ด ี ข องจั ง หวั ด และ
กรมการพัฒนาชุมชน
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสร้ า งกระแสการขั บ เคลื่ อ น
จั ง หวั ด ใสสะอาด ภายใต้ โ ครงการ
“นครพนมใสสะอาด คนในชาติมีสุข”
และ “โครงการคนดีศรีโคตรบูรณ์” ตัง้
เป้าหมายการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
จำ�นวน ๒๐๐ ชุมชน ในปี ๒๕๖๐
เป็ น การขั บ เคลื่ อ นโดยใช้ แ นวทาง
พัฒนาชุมชนใสสะอาดใน ๕ มิติ
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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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นครสวรรค์

ยกระดับพัฒนาการบริการ (๓ ท)
“เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกท้องที่”

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ประสบปัญหาคิวนัดรังวัดในแต่ละสำ�นักงานที่ดิน
สาขาและส่วนแยก มีระยะเวลาแตกต่างกันมาก คือ บางสาขามีระยะเวลานัดรังวัดเพียง ๔๙ วัน ขณะทีบ่ างสาขามีระยะเวลานัด
รังวัดถึง ๑๔๕ วัน สำ�นักงานทีด่ นิ จังหวัดนครสวรรค์จงึ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดออกคำ�สัง่ ให้ชา่ งรังวัด
ทุกคนสามารถดำ�เนินการรังวัดได้ทกุ ท้องทีใ่ นจังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ส่งผลให้ปจั จุบนั คิวนัดรังวัดแต่ละสำ�นักงานใกล้เคียงกัน และ
ระยะเวลานัดรังวัดสัน้ ลงกว่าเดิม (คิวรังวัด เท่าเทียม ทัว่ ถึง ทุกท้องที)่
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การอาศัยอำ�นาจผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครสวรรค์ออกคำ�สัง่ แต่งตัง้ ให้ชา่ งรังวัด
ทุกคนในจังหวัดสามารถรังวัดได้ทุก
พื้นที่ในเขตจังหวัด โดยไม่ต้องมีคำ�สั่ง
โยกย้ายหรือสัง่ ให้ไปช่วยราชการ ตลอดจน
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อ พัฒนาด้านการรังวัดที่ดินโดย
การพัฒนาสมุดคุมคิวนัดรังวัดให้เป็น
เล่มเดียว ผ่านระบบ Online รวมถึง
การให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบ
การรับบริการตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของตนเอง (Service
You Design) ผ่านโทรศัพท์ Smart
Phone (m-Service) โดยผูข้ อไม่วา่ จะอยู่
ขอบเขตใดของมุมโลก ก็สามารถจองวัน
รังวัดโดยส่งคำ�ขอผ่านมือถือถึงสำ�นักงาน

ทีด่ นิ เพือ่ กำ�หนดวันรับโฉนดทีด่ นิ พร้อมทัง้
ติดตามความก้าวหน้าของงานรังวัด
ผ่าน Timeline ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
และมีการนำ�ระบบการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการให้บริการ (Service Level
Agreement) มาบริการประชาชน โดย
กำ�หนดระดับการให้บริการ พร้อมระยะ
เวลาให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ ส่งผลให้
คิ ว รอคอยนั ด รั ง วั ด ลดลงกว่ า ก่ อ น
ดำ�เนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
ประโยชน์ที่ได้รับ

การเพิม่ ทางเลือกให้ประชาชนผูร้ บั
บริการส่งคำ�ขอผ่าน Smart Phone ถึง
สำ�นักงานทีด่ นิ พร้อมกำ�หนดนัดวันรังวัด
และนัดวันจดทะเบียนและรับโฉนดทีด่ นิ
จากฝ่ายทะเบียนตามความสะดวกและ
ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งช่วย

ยกระดับองค์กรสู่ความทันสมัยและ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ ทำ�ให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ และไว้วางใจการบริการ
ของจังหวัดมากขึน้
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดทำ�คำ�ขอในรูปแบบ Application เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในการวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง และเป็นพืน้ ฐานสูโ่ มเดลไทยแลนด์
๔.๐ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อนำ�พาประเทศไทย สู่ความมั่นคง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อย่างแท้จริง
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พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร
ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
โดยการจัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ลงตำ�แหน่งในระบบ
พัฒนาและลงฐานข้อมูลใหม่
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ่าน Internet
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พะเยา

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสำ�คัญของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จึงได้
ดำ�เนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ขนึ้ มาใช้ เพือ่ การบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สำ�หรับประกอบ
การตัดสินใจในการดำ�เนินงานของจังหวัด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ � เนิ น งานพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัด
พะเยา มีการจัดประชุมหารือแนวทาง
การดำ�เนินงาน โดยมีกจิ กรรม ๕ ขัน้ ตอน
คือ จัดประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ลงนามในพิธบี นั ทึกข้อตกลง การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ลงตำ�แหน่งในระบบ พัฒนาและลง
ฐานข้ อ มู ล ใหม่ ตลอดจนเผยแพร่
ข้ อ มู ล สารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ ผ ่ า น
Internet

ประโยชน์ที่ได้รับ

จังหวัดพะเยามีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน
เชิ ง บู ร ณาการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหาร ส่วนราชการ และประชาชน
ทั่วไป

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในการใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลจำ�นวนหลังคาเรือน
และข้อมูลอื่นๆ ที่จังหวัดได้พัฒนาขึ้น
จำ�นวน ๖ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลพิกดั หลังคาเรือน ฐานข้อมูล
สถานการณ์ไข้เลือดออก ฐานข้อมูล
ผูส้ งู อายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูล
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และฐานข้อมูล
พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด
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แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ที่ค้างการพิจารณา
เพื่อเร่งยุติเรื่องร้องทุกข์โดยเร็ว
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมโต๊ะกลม
ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกวันพุธ
และรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชา ผ่านทางระบบ LINE
เป็นประจำ�ทุกวัน
เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
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ยโสธร

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำ�รงธรรม
จังหวัดยโสธร

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดยโสธรจัดตัง้ ศูนย์ด�ำ รงธรรมทำ�หน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำ�ปรึกษาเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำ�หน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม จึงได้
จัดทำ�โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดยโสธร
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ศู น ย์ ดำ � รงธรรมจั ง หวั ด ยโสธร
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยมีการปรับปรุง สถานที ่
รวมทั้งปรับปรุงด้านบุคลากรและการ
รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ โดยมี
การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการอยู่เวร
ปฏิบตั หิ น้าที่ เป็นหัวหน้าศูนย์ด�ำ รงธรรม
จังหวัด และมีการแต่งตัง้ นิตกิ รประจำ�
ส่วนราชการในจังหวัด และบุคลากร
จากหน่วยงานสนับสนุนอยู่เวรปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจำ�วัน ในส่วนของ
การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาทีค่ า้ ง
การดำ�เนินการ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ได้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมทุกวันพุธ
โดยเชิ ญ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประชุมหารือแนวทางการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ยังค้างการ
พิจารณาดำ�เนินการ เพือ่ ให้เรือ่ งร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้ข้อยุติโดยเร็ว และป้องกัน
มิให้ผู้ร้องไปร้องเรียนยังหน่วยงาน
อื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้รายงานข้อมูล
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ
บัญชาผ่านทางระบบ LINE เป็นประจำ�
ทุกวัน เพื่อจะได้พิจารณาสั่งการแก้ไข
ปัญหาให้กบั ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ที่ได้รับ

อำ�เภอ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ มี
ความเข้ า ใจปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ทำ�งานของแต่ละหน่วย
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ�
ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร และการนำ�ระบบเทคโนโลยี
มาใช้กับการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ประสานงานและการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำ�รงธรรม
จังหวัดยโสธร ทำ�ให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และ
ตรงต่ อ ความต้ อ งการในเรื่ อ งที่ เ ป็ น
ปัญหา หน่วยงานระดับจังหวัดและ
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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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ลำ�พูน

โครงการพัฒนาต่อยอดตูต้ รวจสอบราคาประเมินทีด
่ น
ิ สูต่ บู้ ริการตรวจสอบ
ตำ�แหน่งและภาพแปลงทีด
่ น
ิ ของกรมทีด
่ น
ิ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำ�นักงานทีด
่ น
ิ จังหวัดลำ�พูน

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ สืบเนือ่ งจากการจัดทำ�ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ สำ�นักงานทีด่ นิ จังหวัดลำ�พูน ได้น�ำ เสนอแนวทางการดำ�เนินการในการจัดทำ�ตูต้ รวจสอบราคาประเมินทีด่ นิ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบราคาประเมินทีด่ นิ ก่อนยืน่ คำ�ขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม รวมถึงเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
จัดการเกีย่ วกับทีด่ นิ ของตนเองได้อย่างสะดวก ณ บริเวณสำ�นักงานทีด่ นิ ใกล้บา้ น แต่เนือ่ งจากในปี ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้ประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ใหม่ จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาต่อยอดตู้ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ให้เป็นตู้ค้นหาตำ�แหน่งและ
รูปแปลงทีด่ นิ (Lands Maps) ซึง่ เป็นโปรแกรมทีไ่ ด้รบั การจัดสร้างและพัฒนาโดยกรมทีด่ นิ ปัจจุบนั สามารถให้บริการตูค้ น้ หารูปแปลง
และตำ�แหน่งทีด่ นิ พร้อมราคาประเมินแบบรายแปลงติดตัง้ ไว้บริการ ณ สำ�นักงานทีด่ นิ ทุกแห่ง สามารถค้นหาและแสดงตำ�แหน่งทีด่ นิ
ตามเลขทีเ่ อกสารสิทธิทด่ี นิ ของกรมทีด่ นิ ได้ทว่ั ทุกแปลงในประเทศไทย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การดำ�เนินการตั้งแต่แรกเป็นการ
คิดประยุกต์เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจงานของ
กรมที่ดิน และสำ�นักงานที่ดินโดยตรง
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ร่วมตรวจสอบ/ป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การทุจริตเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
อีกทั้งเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการ
ติดต่อขอทราบราคาประเมินที่ดินให้
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองอย่าง
รวดเร็วและได้จัดจ้างเอกชนดำ�เนิน
การสร้างโปรแกรมและจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมจอระบบสัมผัส

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน/เจ้าของทีด่ นิ /เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
ของตนเอง ก่อนยื่นคำ�ขอดำ�เนินการ
ทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ เพื่อ
วางแผนการใช้ประโยชน์/เตรียมการ
ด้านค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเป็นการเพิม่ ช่องทางให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค
สะดวก และทั่วถึง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การสร้ า งโปรแกรมตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานค้างระหว่าง
ดำ�เนินการ ทีป่ ระชาชนได้ยน่ื เรือ่ งราวหรือ
คำ�ขอไว้ ว่าได้ด�ำ เนินการถึงขัน้ ตอนใด
เพือ่ ให้ผขู้ อรับบริการสามารถตรวจสอบ
ติดตามความก้าวหน้าและมาติดต่อ
ดำ�เนินการเรื่องราวให้เสร็จสิ้นต่อไป
ตามกระบวนงานที่ประกาศไว้ในคู่มือ
ประชาชน
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ต่อยอดโครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำ�บล (ตำ�บลละ ๕ ล้านบาท)
ของจังหวัดสกลนคร
ให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่
อย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกโครงการดีเด่น
พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลแก่ตำ�บลที่ชนะการประกวด
ภายใต้ชื่องาน “โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับตำ�บล เมืองสกล คนไม่โกง”

248

สกลนคร

การประกวดโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำ�บล
(ตำ�บลละ ๕ ล้านบาท) จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดสกลนครได้พจิ ารณาร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) แล้ว เห็นว่าจังหวัดสกลนครมีการจัดทำ�โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำ�บล
อย่างเป็นระบบ มีการดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด ใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านนิตธิ รรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส
ด้านการมีสว่ นร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุม้ ค่า ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านโครงการ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดประกวดโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำ�บล (ตำ�บลละ ๕ ล้านบาท) จังหวัด
สกลนคร ขึ้น
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

จังหวัดสกลนครได้บูรณาการการ
ทำ � งานกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
อำ�เภอ ภาคเอกชน รวมทั้งฝ่ายทหาร
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด โดยแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการในระดับอำ�เภอ และจังหวัด
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด
โครงการฯ ระดั บ อำ � เภอ พิ จ ารณา
คัดเลือกโครงการทีด่ เี ด่น ทีต่ �ำ บลเสนอ
จำ�นวน ๓ โครงการ เสนอให้คณะ
กรรมการกำ�หนดหลักเกณฑ์พิจารณา
โดยจั ง หวั ด สกลนครได้ กำ � หนดจั ด
พิ ธี ม อบรางวั ล แก่ ตำ � บลที่ ช นะการ
ประกวด ภายใต้ชื ่องาน “โครงการ

ส่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู ่ ร ะดั บ ตำ � บล
เมืองสกล คนไม่โกง” หลังเสร็จสิ้น
การประกวด
ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ข วั ญ และกำ � ลั ง ใจ
ในการทำ � งาน และหมู่ บ้ า น ตำ � บล
สามารถต่ อ ยอดโครงการที่ มี ค วาม
โดดเด่นให้เกิดประโยชน์กับราษฎรใน
พื้นที่อย่างยั่งยืน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

จั ง หวั ด สกลนครได้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด
ประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แก่โครงการขยายผลมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำ�บล (ตำ�บลละ
๕ ล้ า นบาท) สำ � หรั บ ตำ � บลที่ ช นะ
การประกวด รวมงบประมาณ
๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
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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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สกลนคร

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดสกลนครมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจพัฒนาการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ เพื่อนำ�พาจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือ ประโยชน์สุขของ
ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและประเทศไทย
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐภายใต้ค่านิยม
“อยู่สกล รักสกล ทำ�เพื่อสกลนคร”
โดยประชาชนในจั ง หวั ด สกลนคร
(ข้าราชการ เจ้าหน้าทีท่ กุ ภาคส่วน) ทีม่ ี
ภูมลิ �ำ เนาอยูใ่ นจังหวัดสกลนคร ผูบ้ ริหาร
ของจังหวัดมีระบบการนำ�องค์การในการ
กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ และถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับงานใน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง โดย
มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่
เจ้าหน้าทีใ่ นส่วนราชการประจำ�จังหวัด
เพือ่ รับผิดชอบการดำ�เนินการในแต่ละ
หมวด โดยมีส�ำ นักงานจังหวัดสกลนคร

เป็ น แกนกลางในการเชื ่ อ มโยงการ
ดำ�เนินงาน เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใน
ปี ๒๕๕๗ จังหวัดผ่านการตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื ้ น ฐาน (Fundamental Level)
ปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดที่ ๑
การนำ � องค์ ก าร และในปี ๒๕๕๙
ได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในหมวดที่ ๒ การวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำ�ไปสู่
การปฏิบตั ิ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน/ผู ้ ร ั บ บริ ก าร/ผู ้ ม ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ได้รบั การอำ�นวยความ
สะดวก รวดเร็วทันสมัย มีประสิทธิภาพ
จั ง หวั ด /ข้ า ราชการ/พนั ก งานใน

ส่วนราชการประจำ�จังหวัด มีการบริหาร
จัดการที่คล่องตัวทันต่อสถานการณ์
ซึ่งส่งผลให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดความคุม้ ค่าในการ
ใช้งบประมาณ รวมทัง้ เป็นการจูงใจให้
บุคลากรด้วย
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

จังหวัดสกลนครจะพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ ให้
ประชาชน ผู้รับ บริ ก าร ผู้มีส่ว นได้
ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดและให้
บุคลากรในส่วนราชการประจำ�จังหวัด
มีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ าน ยึดมัน่ ถือมัน่
ในความถูกต้อง ดีงาม กล้าทำ�ในสิ่งที่
ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นามี ค วาม
ยัง่ ยืนจากความร่วมมือของชาวจังหวัด
สกลนครโดยแท้จริงต่อไป
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จัดทำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ในฐานะจังหวัดนำ�ร่องของประเทศ
โดยแบ่งแนวเขตการปกครองท้องที่
และเขตปกครองท้องถิ่นในแผนที่ดิจิทัล
พร้อมบูรณาการหน่วยงาน
นำ�ไปใช้ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด
ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดความโปร่งใส
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สมุทรปราการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำ�แผนที่เขตปกครองท้องที่
และเขตปกครองท้องถิ่น ในแผนที่ดิจิทัล โดยจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจังหวัดนำ�ร่องของประเทศ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายในการจัดทำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
โดยแบ่งแนวเขตการปกครองท้องที่และเขตปกครองท้องถิ่นในแผนที่ดิจิทัลซึ่งใช้แผนที่จากศูนย์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดทำ�ระบบฯ ดังกล่าว จังหวัดจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ�แผนที่เขตปกครองท้องที่และ
เขตปกครองท้องถิ่นลงในแผนที่ดิจิทัล โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดนำ�ร่องของประเทศ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่
ของศู น ย์ ข้ อ มู ล รู ป แปลงที่ ดิ น เพื่ อ
ศึ ก ษาแนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการ
ปรับปรุงแนวเขตทีด่ นิ การจัดโครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ร ะบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ รองรั บ การ
บริหารจัดการที่ดินเชิงระบบและการ
ประยุกต์ใช้สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัง หวั ด
การสำ � รวจแนวเขตการปกครองใน
จังหวัดให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
เพือ่ รวบรวมข้อมูลและแก้ไขท้ายประกาศ
กฎกระทรวงให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พร้ อ มบู ร ณาการให้ ห น่ ว ยงาน

ที่เกี่ยวข้องนำ�ขอบเขตดังกล่าวไปใช้
ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตลอดจนการจัดโครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการทำ � แผนที ่
เขตปกครองท้องที่และเขตปกครอง
ท้องถิ่นลงในแผนที่ดิจิทัล
ประโยชน์ที่ได้รับ

การใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาของ
จั ง หวั ด ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ มีการนำ�ไปใช้ในการ
จั ด เก็ บ รายได้ จ ากท้ อ งถิ่ น และการ
พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การ
ทำ�งานของหน่วยงานราชการมีความ
โปร่งใส ทำ�ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

จังหวัดใช้แผนที่ดิจิทัลจากศูนย์
ข้ อ มู ล รู ป แปลงที่ ดิ น กรมที่ ดิ น ใน
มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ โดยใช้แนวเขต
การปกครองเดียวกันทั้งจังหวัด ทำ�ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนา
และแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สร้างรูปแบบการพัฒนาตำ�บลและหมู่บ้าน/
ชุมชนแห่งความสุข (Happiness Model)
ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง
ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
เพื่อเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์
และพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดี
บนฐานเศษฐกิจแบบพอเพียง
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สระแก้ว

โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง
(Sa Kaeo Happiness Model)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดสระแก้วได้กำ�หนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำ�หนดวิสัยทัศน์ในเรื่อง
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การดูแลสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้สามารถปรับตัวในการประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม
ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพทั้ง ๔ มิติ คือ มิติด้านคนดี มิติด้านสุขภาพดี มิติด้านรายได้ดี (พอดี) และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อมดี ภายใต้โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
คณะทำ�งานรองรับทุกระดับ (จังหวัด
อำ�เภอ ตำ�บล หมู่บ้าน/ชุมชน) และ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการและคณะ
ทำ�งานขับเคลือ่ นโครงการ พร้อมจัดทำ�
เกณฑ์ ป ระเมิ น ความสำ � เร็ จ จั ด ทำ �
ข้อตกลงความร่วมมือการดำ�เนินงาน
(MOU) กับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดงานสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน
๔ ดี ด้วยระบบ GIS จัดทำ�มาตรการ
ทางสังคม เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างรูปแบบการพัฒนาตำ�บล
และหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนแห่ ง ความสุ ข
(Happiness Model) ภายใต้ ๔ ดี
วิถีพอเพียง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทีด่ ขี น้ึ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเสริมสร้าง
กลไกการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ในการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ ่ นและชุ มชนให้
เข้มแข็ง ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทุนมนุษย์
และคุณภาพสังคมทีด่ กี ว่าเดิม บนฐาน
เศรษฐกิจแบบพอเพียง

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การส่งเสริมคนดี การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีย่ งั่ ยืน ด้วย ๔ ดี วิถพี อเพียง การ
ส่งเสริมการเรียนรู้สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข การสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
๔ ดี วิถีพอเพียง ประจำ�อำ�เภอ
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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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สิงห์บุรี

การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยแสงเลเซอร์

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ รถยนต์ทข่ี อจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนประจำ�ปี ตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (รถขนส่ง) จะต้องผ่านการตรวจสภาพจากพนักงานตรวจสภาพรถ กรณีรถยนต์โดยสารสาธารณะจะต้องตรวจสภาพรถ
ปีละ ๒ ครัง้ โดยวัดความสูงของรถยนต์ดว้ ยตลับเมตร ซึง่ เหมาะกับรถยนต์ทม่ี ขี นาดความสูงไม่มากและลักษณะของพืน้ ตัวถังรถด้านบน
ราบเรียบ แต่ปจั จุบนั ทัง้ รถยนต์โดยสารหรือรถทีใ่ ช้งานเฉพาะกิจมีตวั ถังทีส่ งู ใหญ่และมีอปุ กรณ์ดา้ นบนของตัวถังเพิม่ เติม เป็นอุปสรรค
ต่อการวัดความสูง สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บรุ ตี ระหนักถึงปัญหาและข้อจำ�กัดข้างต้น จึงได้คดิ ประดิษฐ์เครือ่ งวัดความสูงของรถยนต์
ขนาดใหญ่ดว้ ยแสงเลเซอร์ เพือ่ ความเทีย่ งตรง สะดวกรวดเร็วในการทำ�งานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ �ำ การตรวจวัด
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การประดิษฐ์เครือ่ งวัดความสูงด้วย
แสงเลเซอร์ โดยดำ�เนินการ ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่
เปิดกล้อง CCTV ตัวทีห่ นึง่ เพือ่ เก็บภาพที่
ปรากฏบนหลังคาผ่านมาทางจอโทรทัศน์
ทีต่ ดิ ตัง้ อยูข่ า้ งๆ โต๊ะทำ�งานของเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบลักษณะโดยทั่วไปรวมทั้ง
อุปกรณ์ตา่ งๆ บนหลังคารถและพิจารณา
ตำ�แหน่งสูงสุดของตัวรถทีจ่ ะวัด ๒) เลือ่ น
รถยนต์ให้ตำ�แหน่งสูงสุดของหลังคารถ
ไปอยูต่ รงกับแนวลำ�แสงเลเซอร์ แล้วเปิด
กล้อง CCTV ตัวทีส่ อง เพือ่ จับภาพไปที่
จอแสดงสเกลความสูงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
๓) เลื่อนชุดแสงเลเซอร์ขึ้นไปด้านบน
พร้อมทั้งเปิดแสงเลเซอร์เพื่อให้ลำ�แสง
ส่องไปกระทบจุดสูงสุดของตัวถังรถและ
แสงเลเซอร์จะผ่านไปตกกระทบบนจอ
แสดงสเกล ภาพทีจ่ ดุ แสงเลเซอร์ตกกระทบ

บนจอสเกลแสดงความสูงจะไปปรากฏบน
จอโทรทัศน์ ซึง่ เจ้าหน้าทีส่ ามารถอ่านค่า
ความสูงทีว่ ดั ได้จากจอโทรทัศน์
ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยำ� โปร่งใส ลดปัญหาการ
ร้องเรียน สร้างความพึงพอใจให้ผรู้ บั บริการ
ซึง่ จากเดิมวัดด้วยตลับเมตรใช้เวลาคันละ
๗ นาที แต่เมื่อใช้นวัตกรรมวัดความสูง
ด้วยแสงเลเซอร์ใช้เวลาเฉลีย่ คันละ ๒ นาที
ปัจจุบนั บุคลากรเกิดความชำ�นาญในการ
ใช้เครื่องมือสามารถลดระยะเวลาให้
บริการเฉลีย่ คันละ ๑ นาที คิดเป็นร้อยละ
การลดลงของระยะเวลาการให้บริการ
ร้อยละ ๕๐ และสามารถนำ�เวลาทีเ่ หลือ
ไปให้บริการในด้านอืน่ ๆ ได้อกี ส่งผลให้ได้
รับรางวัล “นวัตกรรมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
ระดับดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖”

และในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “การ
พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือ่ ง”
จากสำ�นักงาน ก.พ.ร. เนื่องจากใช้วัสดุ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและบางส่วนได้จดั หาใหม่ซึง่
เจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานช่วยกันประดิษฐ์
โดยใช้เทคนิคทีไ่ ม่สลับซับซ้อน ขณะทีก่ าร
ติดตัง้ อุปกรณ์และควบคุมวิธกี ารทำ�งานใช้
วิธกี ลไก (manual) ในการประดิษฐ์และ
ใช้งานด้วยหลักการง่ายๆ โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณของทางราชการ
แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป
ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ดี
ยิง่ ขึน้ และนำ�เสนอกรมการขนส่งทางบก
เพื ่ อ พิ จ ารณานำ � นวั ต กรรมดั ง กล่ า ว
ไปขยายผลครอบคลุมการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบก
ทัว่ ประเทศ
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สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ส่วนราชการ
ได้บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
อย่างถูกต้อง โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การกำ�หนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
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อ่างทอง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ให้กับส่วนราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ ควบคู่กับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และจากผลการจัดทำ�ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ จำ�นวน ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก โดยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๘๕ ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านภาพลักษณ์ในเรื่องการคอร์รัปชันของ
ประเทศ จังหวัดอ่างทองจึงได้จดั ทำ�โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กบั ส่วนราชการ
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กบั
ส่วนราชการในจังหวัด การกำ�หนดเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง การมอบรางวัลหน่วยงาน
ทีม่ คี วามเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งเกิ ด ความ
มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น มี ค วามโปร่ ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยง
ในการดำ�เนินงาน เกิดการบูรณาการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ระหว่างหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ให้กับส่วนราชการ ทำ�ให้ส่วนราชการ
มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ทีเ่ ข้มแข็ง มีผลการดำ�เนินงานทีถ่ กู ต้อง
โปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การดำ � เนิ น โครงการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังให้กบั ส่วนราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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จัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม
โดยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นเจ้าของแผน
และขับเคลื่อนให้เป็นเนื้อเดียวกับจังหวัด
สามารถสร้างความสมดุล
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
ทั้งจังหวัดในทุกมิติ
มีการถอดบทเรียนร่วมกับทุกภาคส่วน
และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
ตลอดจนติดตามผลการดำ�เนินงาน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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อำ�นาจเจริญ

โครงการกระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาจังหวัดร่วม
ของจังหวัดอำ�นาจเจริญ

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาจั ง หวั ด อำ � นาจเจริ ญ เกิ ด จากความต้ อ งการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนได้ถูกนำ�ไปใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ รวมไปถึงการกำ�หนดกลยุทธ์ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำ�คัญ การออกแบบกลไกการติดตามประเมินผลการ
ดำ�เนินการ และการร่วมกันทบทวนถอดบทเรียนเพื่อนำ�ไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กระบวนการจัดทำ�แผนแบบมีสว่ นร่วม
โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนได้เข้ามา
เป็ น เจ้ า ของแผนและขั บ เคลื่ อ นไป
พร้อมกัน เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันกับ
จังหวัด จนสามารถสร้างความสมดุล
ให้แก่ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้ง
จังหวัดในทุกมิติ และความชัดเจนของ
กระบวนการวางแผน มีการถอดบทเรียน
ร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั ้ ง การ
สรุปออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยติดตามผลการดำ�เนินงานและ
นำ�มาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการ
บูรณาการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
อำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสั ง คม และภาคเอกชน

โดยมีสำ�นักงานจังหวัดทำ�หน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลาง
การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ

ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานใน
จังหวัดได้รบั การยกระดับคุณภาพการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
การขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดอย่างมี
วิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ความสำ�คัญกับประชาชนผูร้ บั บริการ
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารจั ด การให้ มีค วาม
ยืดหยุน่ คล่องตัว เกิดการพัฒนาจังหวัด
แบบมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การพัฒนาในด้านการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน รวมทัง้
พั ฒ นาระบบกลไกที่ ยื ด หยุ่ น และ
เอื้ อ ต่ อ การทบทวน ปรั บ ปรุ ง แผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด
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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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อุบลราชธานี

โครงการการขอรับเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ (ซีเกมส์)

ความเป็นมา/ความสำ�คัญ จังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอการดำ�เนินการเพื่อจะขอรับการเป็นเจ้าภาพการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ ปี ๒๕๖๘
กิจกรรม/กระบวนการ/
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

การจัดทำ�ประชาพิจารณ์เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากภาคประชาสังคม
และข้อเสนอแนะแนวทางการดำ�เนินการ
แบบจังหวัดเดียวหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้
จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
๒๐๒๕ อุบลราชธานี เสนอผู้ว่าการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมกับ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ สื่ อ มวลชนทราบ
เป็นระยะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้ า งความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ของจั ง หวั ด รวมถึ ง การสร้ า งความ
ภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ เกิด
ความสมานฉันท์ปรองดอง/ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว

แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะต่อไป

การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า ง
ความตระหนักให้ประชาชนในจังหวัด
จนถึง การประกาศผลพิจ ารณา ซึ่ง
หากจังหวัดได้ร ับการพิจารณาแล้ว
จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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