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การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดระยองของนักศึกษาหลักสูตรนักปกครอง
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และทุกภาคส่วนได้มาแสดงความคิดเห็ น และแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน เพื่อร่ว มกัน ขับเคลื่ อนนโยบาย
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอาเภอวังจันทร์
นายอาเภอแกลง นายอาเภอบ้านฉาง นายอาเภอบ้านค่าย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง และ
ทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้เข้าพบ และพูดคุยในประเด็น ต่าง ๆ
ได้ดาเนินการลุล่วงเป็นไปอย่างดียิ่ง รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามาร่วม
กิจกรรมเพื่อให้คาแนะนากับ นักศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณทุก ๆ
ท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อไป
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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย
รุ่นที่ ๗5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑. การบริหารราชการแผนดินในปใจจุบันมีกรอบการดาเนินงานภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และ
แผน ที่สาคัญ ไดแกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) การปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ยุทธศาสตรแชาติและการสรางความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายไทยแลนดแ ๔.๐
รัฐบาล ๔.๐ แผนพัฒนาภาค (๖ ภาค) แผนพัฒนากลุมจังหวัด (๑๘ กลุมจังหวัด) แผนพัฒนาจังหวัด
(๗๖ จังหวัด) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐ เขตพื้นที่) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
และเมืองพัทยา) ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่
๒. รัฐบาลชุดปใจจุบันภายใตการนาของพลเอกประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนโยบายฯ ดังกลาว ประกอบดวยนโยบาย
หลัก ๑๒ ดาน และนโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ตามขอ ๑ และขอ ๒ จาเป็นตองอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการรวมขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และ
โครงการตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลสาเร็จอยางเป็นรูปธรรม เกิดประโยชนแสุขแกประชาชน อยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบาบัดทุกขแ บารุงสุขของประชานในดานตาง ๆ อยาง
กวางขวาง เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และการพัฒนาภาค
และเชื่อมโยงกับการปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจาเป็นที่จะตองพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติราชการใหสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนด ทั้งนี้ การพัฒนาขาราชการเพื่อใหมี
ความพรอมสาหรับการกาวขึ้นไปสูตาแหนงระดับบริหารของสวนราชการนับวามีความสาคัญ อยางยิ่ง โดย
กระทรวงมหาดไทยไดจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) มาตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๑๖
และไดปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความมั่นคงของชาติ สังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพื่อใหหลักสูตร ฝึกอบรม
นักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
และสามารถพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงรองรับภารกิจของสวนราชการในสังกัดและสวนราชการ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ภายใตยุทธศาสตรแชาติ ยุทธศาสตรแที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ประเด็นหลักการพัฒนาที่ ๖.๔ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ยุทธศาสตรแกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประเด็นยุทธศาสตรแที่ ๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคแกรอยางสมดุล) และยุทธศาสตรแการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ประเด็นยุทธศาสตรแที่ ๑ การพัฒนาระบบและ
บุคลากรที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตรแที่ ๑.๓ การพัฒนาบุคลากรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง) กระทรวงมหาดไทยจึง
กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยก าหนดเปู า หมายการพัฒ นาผู เ ข า อบรมหลั กสู ต รฝึ ก อบรมนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) ของ
1
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กระทรวงมหาดไทยใหเป็น “นักบริหารที่มีภาวะผูนาเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical
leadership) ภาวะผูนาแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูนาดานดิจิทัล (digital
leadership) และภาวะผูนาที่ยั่งยืน (sustainable leadership) รวมทั้งเป็นผูนาการเปลี่ยนแปลง (change
leaders) ที่มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการบริหารจัดการการพัฒนาในระดับพื้นที่ (area-based
development) พรอมที่จะกาวขึ้นไปปฏิบัติหนาที่ในตาแหนงรองผูวาราชการจังหวัดหรือเทียบเทา”
๒. ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร
๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุงพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงดวยกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผู
ที่เขารับการฝึกอบรมไดรับการพัฒนาภาวะผูนาเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical
leadership) ภาวะผูนาแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูนาดานดิจิทัล (digital
leadership) และภาวะผูนาที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพ แวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเป็นผูนาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change leaders) การขับเคลื่อน
การบริหารเชิงยุทธศาสตรแและเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ การสงเสริมการสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ
การแกปใญหาและพัฒนาพื้นที่ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดสัมฤทธิผลและเป็นไปอยางถูกตอง เกิดประโยชนแตอประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรแพระราชา ซึ่งจะนาไปสูการไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่น และ
ความศรัทธา (trust and confidence) จากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และจาก ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
๒.๒ แนวคิดของหลักสูตร
๑. พัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีภาวะผูนาและความสามารถในการบริหารจัดการ ตาม
บทบาทและหนาที่สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ (leadership and management roles and functions in the
21st century) ไดอยางเหมาะสมในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่มีความ
ผันผวน (volatility) ความไมแนนอน (uncertainty) ความซับซอน (complexity) และความคลุมเครือ
(ambiquity) (ในทางการบริหารจัดการใชคายอวา VUCA) และสามารถปฏิบัติหนาที่ในมิติตาง ๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธแกัน ไดแก การบริหารตนและการบริหารคน การบริหารเปูาหมายทิศทาง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (digital
technology) และการบริหารผลลัพธแ โดยเนนการพัฒนาทั้งสมรรถนะที่เป็นสากลและสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับบริบทราชการไทย
๒. มุงเนนการพัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการ
เพื่อการบูรณาการการทางานในระดับพื้นที่ (area-based approach) โดยเนนกรอบแนวคิดรัฐบาล ๔.๐
ซึ่งมีองคแประกอบ ๓ ประการ ไดแก ๑. การเปิดกวางและเชื่อมโยงกัน ๒.การยึดประชาชนเป็นศูนยแกลาง
๓. การเป็นสวนราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งนี้การทางานในระดับพื้นที่จาเป็นตองอาศัย
การประสานความรวมมือ (collaboration) กับทุกภาคสวน และสงเสริมการมีสวนรวม (participation) ของ
ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการแกไขปใญหาและการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อใหสามารถนานโยบาย
ยุทธศาสตรแและแผนงาน และโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสาเร็จอยางยั่งยืน
เกิดประโยชนแสุขแกประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรแพระราชา
๓. พัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีการเรียนรูไดอยางครบถวนสมดุลในทุกมิติ ไดแก
การเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเพื่อใหรู (learning to learn and learning to know) การเรียนรู
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เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผูนา และการบริหารจัดการของตนในสถานการณแตาง ๆ (learning to do)
การเรียนรูเพื่อคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (learning to be) และ การเรียนรูเพื่อการอยู
รวมกันบนความแตกตางและความหลากหลายของบุคคลและสั งคม (learning to live with others) เพื่อให
นักบริหารระดับสูงไดพัฒนาทั้งในดานความรู การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การมีคุณภาพชีวิต และ
การทางานที่ดีในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนาและความสามารถในการบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย
๔. ใหความสาคัญกับการพัฒนาตนเอง (personal development) และการมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูอื่นดวยกระบวนการกลุม โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรูที่สามารถตอบสนองความจาเป็น
(learning needs) ในการพัฒนาภาวะผูนาและสมรรถนะดานการบริหารจัดการ โดยมีเครื่องมือและ
กระบวนการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนา (formative assessment) การบริหารแผนการพัฒนาเฉพาะ
ตน (Individual development Plan: IDP) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
(Organizational Human Resource Development Plan)
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑. เพื่อพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ใหมีคุณลักษณะที่จะนาไปสูการไดรับการยอมรับ
ความเชื่อถือและไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
๑.๑ เป็นผูมีภาวะผูนาเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical leadership) เป็น
แบบอยางที่ดีของขาราชการ ซึ่งตองปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนแของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
๑.๒ เป็นผูมีภาวะผูนาแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูนาดิจิทัล
(digital leadership) และภาวะผูนาที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีสมรรถนะทางการบริหารและขีด
ความสามารถพร อมที่จ ะเป็ น ร ว มขับ เคลื่ อนกลไกของรัฐ ในการขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามภารกิจของ
องคแการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
๑.๓ เป็นผูนาการเปลี่ยนแปลง (change leaders) มีความพรอมดานการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ เพื่อบาบัดทุกขแ บารุงสุขของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อเตรี ย มความพร อมให แกผู ดารงตาแหนงประเภทอานวยการหรือเทียบเทาในการเขาสู
ตาแหน งประเภทบริ หาร เพื่อให สามารถปฏิ บัติหนาที่ในตาแหนงดังกล าวไดอยางมีประสิ ทธิภาพไดรับ
ความเชื่อถือไววางใจ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากผูที่เกี่ยวของ โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ให
ผูเขารับการฝึกอบรมไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีสวนรวมในการพัฒนาผูอื่นตามบทบาทหนาที่ทางการบริหาร
และการมีภาวะผูนาและความสามารถทางการบริหารจัดการในการทางานและเพื่อการใชชีวิตในบริบทสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ครอบคลุมเนื้อหา ๖ หมวดวิชา ดังนี้
๑) ภาวะผูนาและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๒) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารทิศทางนโยบาย และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
๓) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรและเทคโนโลยี
๔) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารตน และการบริหารคน
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๕) ศาสตรแพระราชา และการประยุกตแใชในการบริหารการพัฒนาพื้นที่
๖) บทบาทของนักปกครองและนักบริหารระดับสูงในการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่
ทั้งนี้ใน ๖ หมวดวิชา ขางตน มีเนื้อหาครอบคลุมความรู ทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
นักปกครอง/ นักบริหารระดับสูง ไดแก การตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน การประสานสัมพันธแ
การปรับตัวและความยืดหยุน จิตมุงบริการและการบริหารทรัพยากร
๓. เพื่อสรางเครือขายผูนา ซึ่งสามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณแการทางานใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการของประเทศตามสถานการณแได
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กรอบการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับตาบลหมู่บ้าน ระดับกลุ่มอาเภอ ระดับกลุ่มตาบล
ในพื้นที่จังหวัดระยอง
1. ความเป็นมา
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณแทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพื้นที่
ที่ทาการศึกษา
1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา
1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ศึกษา
1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผูปฏิบัติงาน
2. เปูาหมายหรือผลลัพธแที่ตองการ
2.1 ราษฎรมีงานทา สามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและใหบริการตามปกติสุข
2.2 ผูที่ถูกเลิกจางและกลับมาอาศัยในพื้นทีส่ ามารถประกอบอาชีพไดในพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินงาน
3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท
ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1)
3.2 การประยุกตแใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
4. ผลการดาเนินงาน (ตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ทาการศึกษา)
5. ปใญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแกไข
6. ประโยชนแที่ประชาชนไดรับ
7. ทัศนคติของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคทองถิ่น ภาคประชาชนและผูไดรับผลกระทบ
8. ปใจจัยแหงความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ไดรับจากการดาเนินงาน
10. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมการระบาดของไวรัสโควิด-19
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กรอบการเรียนรู้ในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง
1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก. กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1)
ตามที่รัฐบาลกาหนดมีความชัดเจนและยืดหยุนพอที่ผูวาราชการจังหวัดและคณะทางานสนับสนุนการปูองกัน
โรคติดตอระดับจังหวัดจะประยุกตแกาหนดใหสามารถปฏิบัติไดผลดีในบริบทของอาเภอและตาบลหมูบานที่
แตกตางกัน
2. บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบนา
แผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ภายใตกรอบวงเงิน
4 แสนล านบาท ตามพ.ร.ก.กูเงิ น ฯ 1 ล านล านบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบั ติ มีค วามรูความสามารถที่ดีใ น
การปฏิบัติงานเพียงใด
3. บุ ค ลากรต าแหน ง ใดของส ว นราชการระดั บ จั ง หวั ด ระยองใดบ า งในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น
และในเรื่องใด
4. ในการบริหารงานตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19
ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ควรใหความสาคัญแกงาน
หรื อกิจกรรมใดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรจัดล าดับความสาคัญของงานใน
ลักษณะอยางไร
5. ในภาพรวม ผูวาราชการจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ
ของจั ง หวั ด ระยองได ป ระเมิ น ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การแผนฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมฯ ว า มี
ประสิทธิภาพในระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความสาเร็จ อะไรคือขอจากัดทางการ
บริ ห ารที่ ส าคัญ บทเรี ย นและประสบการณแก ารทางานที่ส าคั ญ ที่ผู วา ราชการจั งหวัด และคณะกรรมการ
บริ ห ารงานจั งหวัดแบบบู ร ณาการของจั งหวัดระยองตองการแบงปในใหส าธารณะชน และส ว นราชการใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นทราบ
เกณฑแในการประเมิน เชน
- การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการลงไปปฏิบัติใน
พื้นที่เปูาหมาย
- การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
- ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ
- การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง

6

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

กรอบการเรียนรู้ในระดับอาเภอที่ทาการศึกษา
1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1)
ตามที่รัฐบาลกาหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณา
การ (กบจ.) มีความชัดเจนและยืดหยุนพอที่นายอาเภอและคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการจะ
ประยุกต์กาหนดให้สามารถปฏิบัติได้ผลดีในบริบทของอาเภอและตาบลหมู่บ้านที่แตกต่างกัน
2. บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ มีหนาที่รับผิดชอบนา
แผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ภายใตกรอบวงเงิน
4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบัติ มีความรูความสามารถที่ดีใน
การปฏิบัติงานเพียงใด
3. บุคลากรตาแหนงใดของสวนราชการระดับ อาเภอใดบางในคณะกรรมการบริหารงาน
อาเภอแบบบูรณาการที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น และในเรื่องใด
4. ในการบริหารงานตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19
ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) คณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอแบบบู ร ณาการควรให ค วามส าคั ญ แก ง านหรื อ กิ จ กรรมใดเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติงาน ควรจัดลาดับความสาคัญของงานในลักษณะอยางไร
6. ในภาพรวม นายอาเภอและคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการของอาเภอที่
ทาการศึกษาไดประเมินความสาเร็จของการบริหารจัดการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯวา มีประสิทธิภาพใน
ระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความสาเร็จ อะไรคือขอจากัดทางการบริหารที่สาคัญ
บทเรียนและประสบการณแการทางานที่สาคัญที่นายอาเภอและคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
ของอาเภอที่ทาการศึกษาตองการแบงปในใหสาธารณะชน และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ทองถิ่นทราบ
เกณฑแในการประเมิน เชน
- การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการลงไปปฏิบัติใน
พื้นที่เปูาหมาย
- การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
- ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ
- การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง
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การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ทาการศึกษา
1. ผู ใ หญ บ า นและคณะกรรมการหมู บ า นในหมู บ า นและกลุ ม คนในชุ ม ชนหมู บ า นที่
ทาการศึกษาไดทาโครงการอะไรบางที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด -19
และไดผลดีหรือไมเพียงใด
2. บุคลากรของสวนราชการระดับอาเภอที่ปฏิบัติงานในระดับตาบลหมูบาน และบุคลากร
ขององคแกรปกครองส วนทองถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการหมูบาน และอาสาสมัครในระดับหมูบาน มีความรู
ความสามารถที่ดีในการสนับสนุนชวยเหลือการทาโครงการกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของหมูบานที่
ทาการศึกษาเพียงใด
3. บุคลากรตาแหนงใดที่ปฏิบัติงานในระดับตาบลหมูบานที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความ
เชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้นและในเรื่องใด
4. ในภาพรวม คณะกรรมการหมูบานและกลุมคนในหมูบานได ประเมินความสาเร็จในเชิง
ประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานของตนระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไร
คือปใจจัยความสาเร็จ อะไรคือขอจากัดที่สาคัญในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่เป็นบทเรียนและประสบการณแการ
ทางานที่สาคัญ และอะไรคือสิ่งสาคัญที่คณะกรรมการหมูบานและชุมชนทองถิ่นตองการแบงปในใหสาธารณชน
และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นรวมเรียนรู
เกณฑแในการประเมิน เชน
- การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการลงไปปฏิบัติใน
พื้นที่เปูาหมาย
- การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
- ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ
- การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง
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การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

กรอบการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบ ที่ 1)
ตามที่รัฐบาลกาหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ
(กบจ.) มี ความชั ดเจนและยื ดหยุ น พอที่ น ายกองคแ การบริห ารส ว นจั ง หวั ด ระยองและบุ ค ลากรที่มี ห น า ที่
รับผิดชอบ นาแผนงานโครงการไปปฏิบัติจะประยุกตแไปปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดระยองที่มีบริบทภูมิสังคมแตกตางกันไดดีเพียงใด
2. บุคลากรตาแหนงใดขององคแกรบริ หารสวนจังหวัดระยองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการนา
แผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดีขึ้น และในเรื่องใด
3. ในการปฏิบั ติงานตามแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมฯ องคแกรบริหารส ว น
จังหวัดระยองควรใหความสาคัญแกงาน หรือกิจกรรมใดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควร
จัดลาดับความสาคัญของงานในลักษณะอยางไร
4. ในภาพรวม นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยองไดประเมินความสาเร็จของการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ วา มีประสิทธิภาพในระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร
อะไรคือปใจจัยความสาเร็จอะไรคือขอจากัดทางการบริหารที่สาคัญ บทเรียนและประสบการณแการทางานที่สาคัญ
สิ่งสาคัญ ที่นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยองตองการแบงปในใหสาธารณะชน และสวนราชการในสวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถิ่นทราบ
เกณฑแในการประเมิน เชน
- การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการลงไปปฏิบัติใน
พื้นที่เปูาหมาย
- การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
- ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ
- การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง
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การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

พื้นที่ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75
ประเด็นการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) มีดังนี้
1. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง (กป. 2)
2. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอของอาเภอวังจันทร์ (กป. 7)
3. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอของอาเภอแกลง (กป. 4)
4. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอของอาเภอบ้านฉาง (กป. 5)
5. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (กป. 3)
6. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง (กป. 9)
7. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย (กป. 10)
8. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ (กป. 6)
9. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ (กป. 1)
10. การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านจารุง หมู่ที่ 7 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง (กป. 8)
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ในระดับจังหวัดระยอง
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับจังหวัดระยอง
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 (กป.2)
นางสาวคณาธิป

สุขเจริญ

นางวัญญา

ประคาทอง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ์ ขาปู่

นายอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

นายวันชัย

ศรีวงษ์ญาติดี

นายอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

นายสิทธิ์

วงศ์ม่าน

นายอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

นายชัยเดช

ปาละวงศ์

นายอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

นายนิกูล

ธนวรเมธ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

นายภพ

ภูสมปอง

นายสมชาย

ลีหล้าน้อย

นายโกเมศ

พุทธสอน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี
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คานา
รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดระยองฉบับนี้เป็นสวน
หนึ่ ง ของการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) รุ น ที่ ๗๕ สถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ
กระทรวงมหาดไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารจั ดการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดระยอง เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดระยองต่อไป
อนึ่ง คณะผูจัดทาขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดระยอง รองผูวาราชการจังหวัดระยอง
ผูจั ดการกองทุนพัฒนาไฟฟูานิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองและเจาหนาที่สานักงานกองทุนฯ
หัวหนาสานักงานจังหวัดระยองและเจาหนาที่สานักงานจังหวัดระยอง อาจารยแที่ปรึกษาและคณาจารยแประจา
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๗๕ ผูอานวยการวิทยาลัยมหาดไทย และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหการสนับสนุน
ขอ มู ล และค าแนะน าต า ง ๆ จนการจั ด ท ารายงานครั้ งนี้ ส าเร็จ ลุ ล ว งด ว ยดี หวั ง เป็น อย า งยิ่ ง ว า รายงาน
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชนแสาหรับผูที่สนใจนาไปประยุกตแใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นตอไป
คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75
กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 (กป.2)
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ในระดับจังหวัดระยอง
1. ความเป็นมา
1.1 ประวัติความเป็นมา และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของพื้นที่

ตราประจาจังหวัดระยอง
เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ด ซึ่งอยูนอกชายฝใ่งของตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง เป็นเกาะที่มี
มะพราวจานวนมาก และมีหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้าตาลทราย
พลับพลาในภาพ หมายถึง พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางไวเป็น
ที่ประทับระหวางเสด็จประพาสเกาะนี้
คาขวัญประจาจังหวัดระยอง
“ผลไมรสล้า อุตสาหกรรมกาวหนา น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก”
๑) ข้อมูลสภาพทั่วไป
(๑) ที่ตั้ง อยูทิศตะวันออกของประเทศไทยระหวางเสนรุงที่ ๑๒ – ๑๓ องศาเหนือ และ เสน
แวงที่ ๑๐๑ – ๑๐๓ องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร
หางจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๗๙ กิโลเมตร
(๒) อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตออาเภอหนองใหญ อาเภอบอทอง อาเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ทิศใต
ติดชายฝใ่งอาวไทย ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอเขตอาเภอนายายอาม อาเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอเขตอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(๓) ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบชายฝใ่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ แองลุมน้าระยองและที่ลาด
สลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่าสลับกันไป โดยมีพื้นที่ทิวเขา ๒ แนว คือ ทิวเขาชะเมา
ทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเล ๑,๐๓๕ เมตร และทิวเขาที่อยูประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนว
ยาวจากอาเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแมน้าสายสั้น ๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและ
เทือกเขาบรรทัดไหลลงสูอาวไทย แมน้าที่สาคัญ ไดแก แมน้าบางประกง แมน้าจันทบุรี แมน้าระยอง เป็นตน
ลักษณะชายฝใ่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญนอ ยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝใ่งนับเป็นทรัพยากร
การทองเที่ยวที่สาคัญของประเทศ
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(๔) ลักษณะภูมิอากาศ
ภายใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนลมทะเลพัดผานตลอดปี อากาศอบอุนไมรอนจัด
บริเวณชายฝใ่งทะเลเย็นสบาย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี อากาศไมรอน
อบอาวมากนักในฤดูรอน และฤดูหนาวอากาศก็ไมหนาวจัด
๒) ข้อมูลการปกครองและประชากร
(๑) การปกครอง แบงการปกครองเป็น ๘ อาเภอ ไดแก อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง
อาเภอบานคาย อาเภอปลวกแดง อาเภอบานฉาง อาเภอวังจันทรแ อาเภอเขาชะเมา และอาเภอนิคมพัฒนา
ประกอบด ว ย ๕๔ ต าบล ๔๓๙ หมู บ า น ๑๘๑ ชุ ม ชน มี อ งคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวม ๖๘ แห ง
ประกอบดวย องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาลตาบล ๒๗
แหง และองคแการบริหารสวนตาบล ๓๗ แหง
(2) โครงสร้างประชากร ขอมูลจากกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัด
ระยอง มีป ระชากรตามทะเบี ย นราษฎรแ รวมทั้งสิ้ น ๗๓๔,๗๕๓ คน โดยเป็นสั ญชาติไทย ๗๒๗,๔๒๙ คน
แบ ง เป็ น ชาย ๓๕๖,๙๐๐ คน และหญิ ง ๓๗๐,๕๒๙ คน และ ไมใ ช สั ญ ชาติ ไ ทย ๗,๓๒๔ คน แบ ง เป็ น
ชาย ๔,๒๐๙ คน และหญิง ๓,๑๑๕ คน ทั้งนี้ จากการสารวจขอมูลประชากรแฝงเบื้องตน คาดวามีประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ คน
๓) การเลือกตั้ง แบ่งเป็น ๔ เขต ประกอบด้วย
· เขตเลือกตั้งที่ ๑ : อาเภอเมืองระยอง [ยกเวนตาบลหวยโปุง ตาบลมาบตาพุด ตาบลทับมา และ
ตาบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)
· เขตเลือกตั้งที่ ๒ : อาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา และอาเภอวังจันทรแ
· เขตเลือกตั้งที่ ๓ : อาเภอบานคาย อาเภอปลวกแดง และอาเภอนิคมพัฒนา [ยกเวนตาบลมาบขา
(ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)]
· เขตเลือกตั้งที่ ๔ : อาเภอบานฉาง อาเภอเมืองระยอง [เฉพาะตาบลหวยโปุง ตาบลมาบตา
พุด ตาบลทับมา และตาบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอาเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตาบลมาบขา
(ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)]
๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
กาหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไดแบงพื้นที่ตามศักยภาพออกเป็น ๔ บริเวณ ไดแก
(๑) พื้นที่ดานตะวันออกและตะวันตก กาหนดใหเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมเป็นศูนยแกลาง
อุตสาหกรรมตอเนื่องทางการเกษตร
(๒) พื้นที่ดานตะวันตกเฉียงใตกาหนดใหเป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรมหลักของภาคและประเทศ
(๓) พื้น ที่บ ริ เวณชายฝใ่ งทะเลตะวันออก ตั้งแตช ายหาดแมราพึง ไปทางดานตะวันออก
กาหนดใหเป็นเขตพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว
(๔) พื้นที่ดานตะวันออกบริเวณชายฝใ่งทะเล กาหนดใหเป็นเขตเพาะเลี้ยงประมงชายฝใ่ง
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๕) โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
(๑) การไฟฟู าส ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด ระยองรับ ผิ ดชอบในการจ ายกระแสไฟฟู า ให จ านวน
๘ อาเภอ สถิติในปี ๒๕๕๙ มีการไฟฟูาในสังกัด ๕ หนวยงาน ขอมูลปี ๒๕๖๐ มีผูใชไฟฟูารวม ๓๗๗,๐๘๖ ราย
ใชไฟฟูารวม ๑๐,๘๒๒.๙๐๑ ลานกิโลวัตตแ/ชั่วโมง
(๒) ประปา มี การประปาจานวน ๖ แห ง คื อ การประปาส ว นภู มิภ าค ๔ แห ง ประปา
เทศบาล ๒ แหง คือ เทศบาลตาบลเมืองแกลงและการประปาเทศบาลตาบลปลวกแดง ปี ๒๕๖๐ มีจานวนผูใช
น้ ารวม ๑๑๙,๘๘๒ ราย ก าลั ง ผลิ ต รวม ๓๒,๔๒๑,๓๐๐ ลู ก บาศกแ เ มตร ปริ ม าณน้ าที่ ผ ลิ ต ได จ านวน
๔๖,๒๑๒,๗๐๑ ลูกบาศกแเมตร
๖) การสื่อสาร การสื่อสารหลักยังคงเป็นโทรศัพทแพื้นฐาน โดยมีผูสัมปทานหลัก คือ บริษัททีโอที
จ ากั ด (มหาชน) มีเ ลขหมายโทรศั พทแ ร วม ๑๒๒,๒๗๒ เลขหมาย การใชค อมพิว เตอรแ อิ นเทอรแเ น็ต และ
โทรศัพทแมือถือมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วการใชอินเทอรแ เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น รอยละ ๖๕.๑๓ สวนโทรศัพทแมี
ผูใช รอยละ ๘๗.๖๔
๗) การคมนาคมขนส่ง
(๑) ทางบก ระบบการคมนาคมทางบกเป็นระบบที่สาคัญที่สุดของจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่
อุตสาหกรรม เพราะเป็นตัวเชื่อมการติดตอทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีการตัดถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเขาสูอาเภอ
ตาบล และหมูบานทาใหการสัญจรและการขนสงสินคามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถนนสาคัญที่สามารถ
เดินทางเขาสูจังหวัดระยอง ไดแก
- ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓ (สายเก า) ผิ ว จราจร ๔ ช อ งทาง เป็ นเส น ทางจา
กรุงเทพฯ ผานอาเภอบางปู-อาเภอบางปะกง-บางแสน ศรีราชา-พัทยา-หาดจอมเทียม-สัตหีบ-บานฉาง จนถึง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๒๐ กิโลเมตร เป็นเสนทางขนสงสินคาและวัตถุดิบ
จากภาคตางๆ ที่จะมายังจังหวัดระยอง ปใจจุบันสภาพการจราจรแออัด
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนบางนา-ตราด) เป็นเสนทางที่มีผูใชเป็นจานวน
มาก ทางหลวงสายนี้ จ ะเริ่ ม ต น ตรงจุ ด ทางด ว นด า นเฉลิ ม นคร บางนาผ า นบางพลี -บางบ อ จั ง หวั ด
สมุทรปราการและเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓ ที่ กม.ที่ ๗๐ อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นผูใช
รถจะผานเสนทางเดียวกับเสนทางที่ ๑ รวมระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ผิวจราจร ๔ ชองทาง
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ (บายพาส ๓๖) เริ่มตนที่ กม.๑๔๐ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรีตอไปยังจังหวัดระยองดวยระยะทางเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๑๐ กิโลเมตร
ผิวจราจร ๔ ชองทาง และอยูระหวางขยายเป็น ๖ ชองทางจราจรในปใจจุบัน
- ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข ๓๔๔ (สายบานบึง-แกลง) จุดเริ่มตนที่จังหวัดชลบุรี
ผานอาเภอบานบึง-หนองใหญ-อาเภอวังจันทรแและสิ้นสุดที่อาเภอแกลง ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจร
๔ ชองทาง เหมาะสาหรับผูที่จะเดินทางมายังอาเภอแกลงหรือเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดตราด
- ทางหลวงหมายเลข ๗ (มอเตอรแเวยแ) เริ่มตนที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
สิ้นสุดที่ตาบลโปุง อาเภอบางละมุง ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทางอีก
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๔๐ กิโลเมตร จะถึงอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง ๑๗๕ กิโ ลเมตร ในปี ๒๕๖๒ จะมี
การเปิดใชชวงตอจากพัทยามายังที่อาเภอบานฉาง จะทาใหการเดินทางสะดวกขึ้น
(๒) ทางรถไฟ เสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเสนทางที่ใชขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑแและสินคาของโรงงานในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แตไมนิยมใชบริการเนื่องจากมีคาใชจายสูงและ
ระยะทางไมไกลในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู
(๓) ทางอากาศ สนามบินอูตะเภา ภายในมีทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา
ที่รัฐบาลพัฒนาเป็นสนามบิน แหงที่ ๓ ตั้งอยูพื้นที่ตาบลพลา อาเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีสายการบินที่
เปิดบริการหลักคือ ไทยแอรแเอเชีย และบางกอกแอรแเวยแ
(๔) ทางน้ ามี ท า เรื อ น้ าลึ ก ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาด า น
อุตสาหกรรมและการขนสงที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝใ่งทะเลตะวันออเป็นทาเรือที่สาคั ญที่สุด
เปิดบริการ ใหแก ผูประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
๑) ท่าเทียบเรือสาธารณะ
(๑) ทาเทียบเรือทั่วไป คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอรแมินอล จากัด (TPT) มี
พื้นที่ระยะที่ ๑ ทั้งหมด ๔๙-๓-๗๐ ไร มีความยาวหนาทา ๓๓๐ เมตร รับสินคาได ๒๐,๐๐๐ ตัน/ลาเรือและ
๑๕๐ เมตร สาหรับเรือเล็ก
(๒) ทาเทียบเรือสินคาเหลว คือ บริษัท ไทยแทงคแเทอรแมินัลจากัด (TTT) มีพื้นที่
ระยะที่ ๑ ทั้งหมด ๑๘๑-๒-๘๗.๗ ไร มีความยาวหนาทา ๖๘๐ เมตร รับสินคาได ๔๕,๐๐๐ ตัน/ลาเรือ
๒) ท่าเรือเฉพาะกิจ ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีทั้งสิน ๑๐ ราย ประกอบด้วย
(๑) บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จากัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC
(๒) ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT)
(๓) บริษัท สตารแ ปิโตรเลียม รีไฟนแนิ่ง จากัด (มหาชน)
(๔) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด(มหาชน)
(๕) บริษัท มาบตาพุด แทงคแ เทอรแมินัล จากัด
(๖) บริษัท โกลวแเอสพีพี3 จากัด
(๗) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอรแ จากัด
(๘) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
(๙) บริษัท พีทีที แทงคแ เทอรแมินัล จากัด
(๑๐) บริษัท ระยองเทอรแมินัล จากัด
๓) ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า พร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวก ความยาวประมาณ ๑,๖๒๓ เมตร ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนาดใหญ ๖ ทา สามารถรับเรือไดตั้งแต
ขนาด ๑,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ ตัน ในสวนของทาเรือเพื่อการทองเที่ยว เป็นทาเรือขนาดเล็ก อยูในเขตเทศบาล
ตาบลเพ เชน ทาเรือนวลทิพยแทาเรือศรีบานเพ ทาเรือเทศบาลตาบลเพ ทาเรือโชคกฤษดา ทาเรืออุทยาน แหงชาติเขาแหลมหญา–หมูเกาะเสม็ด เป็นตน
17

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

๓) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ขอมูลภาพรวมจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปี ๒๕๖๑
- ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) มีมูลคา ๑1๐๔๕,๖๙๗
ลานบาท โดยมาจากภาคเกษตรกรรม ๒๐,๒๓๖ ล านบาท และจากสาขาการผลิ ตนอกภาคเกษตรกรรม
มีมูลคารวมสูง ๘๗๖,๘๘๐ ลานบาท
- มูลคาผลิตภัณฑแเฉลี่ยตอหัวประชากร (GPP per Capita) เทากับ ๑,๐๖๗,๔๔๙ บาท/
คน/ปี ถือเป็นลาดับที่ ๑ ของประเทศ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัดระยองมี ๓ สาขา ดังนี้
(๑) สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการทาเกษตรกรรม จึงมีพื้นที่ทางการเกษตรกวา ๑,๓๐๖,๘๓๗ ไร พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ เชน ยางพารา มันสาปะหลัง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด และขาว สวนสาขาปศุสัตวแเกษตรกรมีการ
เลี้ยงสัตวแเพื่อการคาในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไกและเป็ด และสวนสาขาการประมง ซึ่งจังหวัดระยองมี
ชายฝใ่งทะเลยาวกวา ๑๐๐ กิโลเมตร ทาใหอาชีพประมงน้าเค็มจึงเป็นอาชีพที่สาคัญ มีการทาประมงเชิงพาณิชยแ
ประมงพื้นบาน ประมงเรือเล็กตามแนวชายฝใ่งทั่วไป
(๒) สาขาอุ ต สาหกรรม ข อ มู ล ณ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓ จั ง หวั ด ระยองมี นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมและนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ร ว มด าเนิ น การกั บ เอกชน เขตประกอบการอุ ต สาหกรรม ชุ ม ชน
อุตสาหกรรม รวมทั้งสวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๔ แหง โดยเป็นพื้นที่โรงงาน ๑๔๕.๒๕๘ ตาราง
กิโลเมตร (๔.๐๙ % ของพื้นที่จังหวัด) เป็นพื้นที่อาคารโรงงาน ๕๒.๕๔๙ ตารางกิโลเมตร (๑.๔๘ % ของพื้นที่
จังหวัด) มีจานวนคนงานประมาณ ๑๘๑,๗๔๕ คน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชน
การผลิ ตรถยนตแ ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สแ แปรรู ป สิ น ค า เกษตร การผลิ ต ไฟฟู า การผลิ ต สารเคมี โ รงงาน
อุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๘ แหง และเขตสงเสริมตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จานวน ๑๐ แหง
(๓) สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ดวยมีความหลากหลายดานการทองเที่ยว ทั้งหาด
ทราย ทะเล เกาะ ภูเขา น้ าตก สวนผลไม รวมทั้งอาหารทะเลที่ส ด สะอาด มีเกาะเสม็ดซึ่งถือเป็นแหล ง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูง นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาจังหวัดระยองได อยางสะดวกสบายทั้งทางน้า
ทางบกและทางอากาศ อยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง ๑๗๙ กิโลเมตร โดยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอมูลจาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีจานวนนักทองเที่ยว ๗,๗๖๒,๓๐๓ คน แบงเป็นชาวไทย ๖,๗๙๒,๗๓๒ คน
ชาวตางประเทศ ๕๒๗,๒๑๖ คน ซึ่งสามารถสรางรายไดกวา ๓๓,๘๑๑.๓๖ ลานบาท นักทองเที่ยวตางชาติ
สว นใหญจ ะมาจากประเทศจีน สหรัฐ อเมริกา ญี่ปุน เกาหลี และสหราชอาณาจักร มีจานวนห องพักกวา
๑๕๔,๒๔๕ หอง นอกจากนี้ มีทาเรือน้าลึก ๑๓ แหง และสนามบินนานาชาติอูตะเภา ๑ แหง
๔) ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง
(๑) ศาสนา ประชาชน รอยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม รอยละ ๔
และศาสนาคริสตแ รอยละ ๑ ตามลาดับ มีวัด ๒๗๔ แหง สานักสงฆแ ๒๙ แหง โบสถแคริสตแ ๒ แหง และมัสยิด ๙ แหง
(๒) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐ ๙ แหง โรงพยาบาลเอกชน ๔ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล ๙๕ แหง และมีคลินิกแพทยแ ๓๖๐ แหง ทั้งนี้ มีผูปุวยที่เขารับการรักษาดวย
๕ โรคสาคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
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(๓) ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา ๒๘๑ แหง แบงเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๒๑ แหง และ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน ๓๒ แหง ซึ่งอยูในการดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๒๓ แหง
อื่น ๆ ๔ แหง และมีระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ๑ แหง มีจานวนหองเรียนทั้งสิ้น ๔,๔๙๕ หองเรียน
(๔) โบราณสถานโบราณวัตถุ มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตรแมาเป็นเวลาหลาย
พันปี โบราณสถานที่สาคัญและกรมศิลปกรไดขึ้นทะเบียนแลว จานวน ๑๑ แหง ไดแก วัดบานคาย อาเภอบาน
คาย วัดบานเกา อาเภอบานคาย วัดปุาประดู อาเภอเมือง วัดลุ ม (พระอารามหลวง) อาเภอเมืองระยอง
อุโบสถเกาวัดโขด (ทิมธาราม) อาเภอเมืองระยอง วัดราชบัลลังกแ อาเภอแกลง วัดนาตาขวัญ อาเภอเมือง
ระยอง วัดสมมติเทพฐาปนาราม อาเภอแกลง วัดอุดมธัญญาวาส อาเภอแกลง วัดตะพงใน อาเภอเมืองระยอง
และวัดเกเง (เป็นเจดียแเกา) ปใจจุบันตั้งอยูในเขตโรงพยาบาลระยอง อาเภอเมืองระยอง ซึ่งในแตละแหงจะมี
วิหาร โบสถแและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตรแจานวนมาก
๕) ภาษาและวรรณกรรม
คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของคาพูดที่แปลกไปจากจังหวัดอื่นอยูมาก ถือวาเป็น
เอกลักษณแทางวัฒนธรรมของชาวระยองแมแตนักแสดงก็พยายามจะนาไปเผยแพรเลียนแบบสาเนียง และคาที่
ใชในชนบทแตก็ยากที่จะเหมือนชาวจังหวัดระยองที่ใชภาษาถิ่นของชาวระยองสวนใหญจะอาศัยอยูในเขต
อาเภอบานคาย อาเภอแกลงและอาเภอเมืองบางสวน
๖) ขนบธรรมเนียมประเพณี
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและยังมีธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยูในบางพื้นที่ เชน ประเพณีแหนางแมว ประเพณีแขงเรือยาวประเพณีปใกเฉลว
หรือการบูชาแมโพสพ การท าบุญลาน ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเทศกาลผลไมและ
ของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีที่ถือไดวามีเพียงแหงเดียวในประเทศไทยคือประเพณีทอดผาปุากลางน้า
ที่ปากน้าประแสรแ อาเภอแกลง
๗) ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
ที่ ยั ง คงอนุ รั ก ษแ ไ ว แ ละสามารถแสดงในงานต า งๆ ได เช น การร าโทน ล าตั ด ลิ เ กของ
ชาวอาเภอแกลง การแสดงหนังใหญวัดบานดอนและยังมีศิลปะการแสดงประยุกตแที่มีแหงเดียวในประเทศไทย
ไดแก การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอาเภอบานคาย ขณะนี้การแสดงของจังหวัดระยองไดเป็นที่รูจักโดยทั่วไป
เชน การแสดงหนังใหญวัดบานดอน การแสดงลาตัด การแสดงหนังตะลุงคน
๘) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แร่ ธาตุ โดยแร ธาตุ ที่ มี ปริ มาณมากที่ สุ ดคื อ แร ทรายแก ว แร หิ นอุ ตสาหกรรมชนิ ด
หินแกรนิตเพื่อการกอสราง แรหินประดับชนิดหินแกรนิต แรหินประดับชนิดหินไนสแ แรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินไนสแเพื่อการกอสราง แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อการกอสราง แรอุตสาหกรรมและแรเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่
สารวจพบไดแก แรดินขาว แรเฟลดแสปารแ แรวอรแทชแ แรทองคา
(๒) ปุาไม้ มีเนื้อที่ปุา ๑๘๒,๒๗๖ ไร คิดเป็นรอยละ ๗.๙๖ ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ตาม
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอุทยานแหงชาติ โดยแยกเป็นปุาสงวนแหงชาติ ๘ แหง เนื้อที่ ๘๒๑.๙๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕๑๓,๗๔๓ ไร มีอุทยานแหงชาติ ๒ แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะ
เสม็ด พื้นที่ ๘๑,๘๗๕ ไรและอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง พื้นที่ ๔๒,๔๐๐ ไร มีเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา
19

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

๑1 แหง คือ เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาเขาอางฤาไน พื้นที่ ๓๒,๘๗๕ ไร มีสวนรุกขชาติ ๒ แหง คือ สวนรุกขชาติเพ
และสวนรุกขชาติหนองสนม ทั้งนี้ ปุาสวนใหญเป็นปุาดิบแลง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝใ่ง ไดสารวจสถานภาพการใชประโยชนแที่ดินปุาชายเลน
ในเขตปุาสงวนแหงชาติและนอกเขตปุาสงวนแหงชาติ พบวา มีพื้นที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๓๑,๗๔๙.๐๒ ไร มีพื้นที่
ปุาชายเลนในเขตปุาสงวนแหงชาติ ๙,๘๙๘.๘๐ ไร การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาชายเลนในจังหวัดระยอง เกิดจาก
การใชประโยชนแ ๑๑,๒๘๓.๕๗ ไร
(๓) แหล่งน้าและการชลประทาน
(๓.๑) มีแมน้าที่สาคัญ ๓ สาย ไดแก แมน้าระยองหรือคลองใหญมีความยาวประมาณ
๕๐ กิโลเมตร แมน้าประแสรแ มีความยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีตนกาเนิดจากเขาใหญ เขาอางฤกไน เขาหินโรง
เขาอางกระเด็น ไหลมาตามหวยและคลองตาง ๆ หลายสาย และแมน้าพังราดในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
(๓.๒) การชลประทาน จั ง หวั ด ระยองมี ก ารพั ฒ นาแหล ง น้ าเพื่ อ ใช ส าหรั บ การ
เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง จานวน ๕ โครงการ
โดยสามารถเก็บกักน้าได ๕๔๒.๖๕ ลานลูกบาศกแเมตร และมีพื้นที่ชลประทานไดรับประโยชนแกวา ๒๐๑,๗๐๐
ไร แบงเป็น ๓ ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงคแ ดังนี้
- โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรมมีจานวน ๒ โครงการ คือ โครงการ
อางเก็บน้าหนองปลาไหลและอางเก็บน้าดอกกราย
- โครงการชลประทานเพื่อปูองกันน้าเค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้า ๖ โครงการ
คือ โครงการปูองกันอุทกภัยระยอง บานคาย อางเก็บน้าดอกกราย อางเก็บน้าหนองปลาไหล อางเก็บน้าคลอง
กระโอก และโครงการปูองกันน้าเค็มลุมแมน้าประแสรแ
- โครงการชลประทานเพื่อการเกษตรจังหวัดระยอง ๕ โครงการ คือ โครงการปูองกัน
อุทกภัยบานคาย อางเก็บน้าหนองปลาไหล อางเก็บน้าคลองระโอก และโครงการปูองกันน้าเค็มลุมแมน้าประแสรแ
๙) ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด
(๑) แผนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของประเทศ มีแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง คือ
(๑.๑) พั ฒนาอุ ตสาหกรรมเปู าหมายที่ ใช เทคโนโลยี ขั้ นสู ง เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมและ
สอดคลองกับศักยภาพของ
(๑.๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับกลุม
อุตสาหกรรมเปูาหมายและเชื่อมโยงสูตลาดโลก
(๑.๓) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคม
และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน
(๑.๔) พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองสาคัญของจังหวัดใหเป็นเมืองนาอยู
(๑.๕) ใหสิทธิประโยชนแและการอานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเปูาหมาย
(๒) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ภาคตะวันออกกาหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
“ฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน” โดยไดกาหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคตะวันออก จานวน ๕ ยุทธศาสตรแ ดังนี้
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(๒.๑) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
(๒.๒) พัฒนาภาคตะวันออกใหเป็นแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
(๒.๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
(๒.๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
(๒.๕) เร งแกไขปใญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและจัดระบบการบริ หารจัดการ
มลพิษใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๓) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. ๒๕๖๑ –
พ.ศ. ๒๕๖๕ กาหนดประเด็นยุทธศาสตรแการพัฒนา
ยุทธศาสตรแที่ ๑ พัฒนาความพรอมของพื้นที่ สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการคา การ
ลงทุนอุตสาหกรรมเพื่อมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ยุ ท ธศาสตรแ ที่ ๒ พั ฒ นาภาคตะวั น ออกให เ ป็ น แหล ง ผลิ ต อาหารที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรแที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
ยุ ท ธศาสตรแ ที่ ๔ เร ง แก ไ ขปใ ญ หาวิ ก ฤติ ม ลพิ ษ และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๔) ทิศทางการพัฒนาจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง”
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จานวน ๖ ประเด็น มีดังนี้
๑) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑแดวยนวัตกรรม
ดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวแใหเป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและ
เพื่อการทองเที่ยว
๒) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๓) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศนแ
สนับสนุนการดาเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรคแ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๔) ประเด็ น การพัฒนาที่ ๔ : อนุรัก ษแ ฟื้น ฟู เพิ่ม การพั ฒ นาและควบคุม การใช
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสรางมาตรฐานการดารงชีวิต และการมีสวนรวม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สรางความเขมแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสูสากล
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1.2 สภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา
ดวยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดตออุบัติใหม
และระบาดอยูหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องคแการอนามัยโลก
ไดประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข (Public Health Emergency of International Concern :
PHEIC) เพื่อใหประเทศสมาชิกเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศ โดยในประเทศไทยไดปรากฏการแพรระบาดของโรคอันเนื่อง มาจากผูปุวยที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่มีการระบาดของโรค ทาใหกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง ยังไดมีประกาศ
กาหนดใหทองที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเขตติดโรคติดตอ
อันตราย โดย ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีผูปุวยยืนยันสะสม รวม ๓,๓๙๕ ราย ในจานวนนี้
เป็นผูตรวจพบเชื้อในจังหวัดระยอง ๗ ราย ซึ่งปใจจุบันรักษาหายแลว ๖ ราย และกลับตางประเทศ ๑ ราย
(ทหารอียิปตแ)
ตั้งแตมีสถานการณแของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งไดทวี
ความรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุมการแพรระบาด โดยไดเริ่มใช
มาตรการล็อกดาวนแตั้งแตในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ปใจจุบันสถานการณแไดดีขึ้น จึงไดมีมาตรการผอนปรน
ออกตามลาดับ ทั้งนี้ ผลจากการแพรระบาดและดาเนินมาตรการของรัฐบาลขางตน สงผลใหเกิดผลกระทบใน
หลาย ๆ ดานทุกภาคสวนตามมาดวยเชนกัน ไมวาจะเป็นภาคระบบเศรษฐกิจที่เกิดการหดตัวลงอยางรุนแรง
และรวดเร็ว ภาคการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบเป็นอยางมาก นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ ยวลด
นอยลง และที่สาคัญ คือ สงผลกระทบตอประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกวาง ที่ผานมารัฐบาลไดใชงบประมาณ
แผนดินที่มีอยูเพื่อดาเนินมาตรการและวิธีการตาง ๆ เพื่อหยุดยั้งควบคุมการระบาดของโรคและชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ แตก็ยังไมเพียงพออันที่จะยุติการระบาดของโรคและชวยเหลือเยียวยาประชาชน ซึ่ง
ไดรับผลกระทบในทุกภาคสวน แมจะไดมีการปรับแผนการใชจายงบประมาณมาเพื่อใชจายในการแกไขแลว
ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นและการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมาตรการ COVID-19
ในระบบ ThaiQM และ Google Form จังหวัดระยอง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

อาเภอ
เมืองระยอง
แกลง
บานคาย
บานฉาง
ปลวกแดง
วังจันทรแ
เขาชะเมา
นิคมพัฒนา
รวม

ลงทะเบียน(ราย)
6,542
6,822
2,531
1,705
1,730
2,068
1,633
1,364
24,395

ได้รับการช่วยเหลือแล้ว
(ราย)
1,905
3,289
1,525
644
1,267
303
594
540
10,067

ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ (ราย)
4,637
3,533
1,006
1,061
463
1,765
1,039
824
14,328
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หมายเหตุ
: ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดระยอง
: การชวยเหลือ ไดแก ไดรับเงินกาชาด/ ไดรับเงิน พมจ. เงินเราไมทิ้งกันของกระทรวงการคลัง/ เงินเยียวยาราชการ/เงิน
ประกันสังคม/ไดรับถุงยังชีพกาชาด/ถุงยังชีพเมืองไทย/ถุงยังชีพเอกชน/ถุงยังชีพ อปท./ฝึกอาชีพ/ใหไก/ใหพันธุแพืช/จางงาน
ระยะสั้น/ชวยเหลือกลุมเปราะบาง(พิการ)/กลุม เปราะบาง(สูงอายุ)/ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ

1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ศึกษาในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง
เพื่อแกไขและบรรเทาสถานการณแภายใตประเทศที่ไดรับผลกระทบฯ ขางตน ทาใหรัฐบาลมี
ความจาเป็นอยางรีบดวนที่จะตองใชจายเงินเพื่อแกไขปใญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไมอาจ
ดาเนินการใหไดมาโดยวิธีงบประมาณตามปกติ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง
ได เพื่อประโยชนแในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและปูอง
ปใดภัยพิบัติสาธารณะ จึงไดอนุมัติพระราชกาหนดใหอานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปใญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 ซึ่งราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ
คณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจกู เ งิ น บาทหรื อ เงิ น ตราต า งประเทศ หรื อ ออกตราสารหนี้ ในนามรั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทย มีมูลคารวมกันไมเกินหนึ่งลานลานบาท เพื่อแกไขปใญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 การชวยเหลือ เยียวยา ชดเชย และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีแนบทายของพระราชกาหนดฯ ดังกล าว ประกอบดว ย 3 แผนงานโครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้
๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 วงเงินงบประมาณ 45,000 ล้านบาท ประกอบดวย
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับคาใชจาย คาเยียวยา คาชดเชย และคาเสี่ยงภัย
สาหรับบุคลากรทางการแพทยแแ ละสาธารณสุข รวมถึงผูมีหนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนคาใชจาย ในการจัดหา
ผูชานาญการทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณแทางการแพทยแและสาธารณสุข ยารักษาโรค
วัคซีนปูองกันโรค และหองปฏิบัติการทางการแพทยแ
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับคาใชจายที่จาเป็นตอการบาบัดรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทยแและสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟู ดานสาธารณสุขของประเทศ
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพรอมดานสถานพยาบาล และคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการกักตัวผูมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการดานสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณแฉุกเฉิน อันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อ ช่ว ยเหลือ เยีย วยา และชดเชยให้กับ
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินงบประมาณ 555,000 ล้านบาท ประกอบดวย
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเขย ใหแกประชาชนซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
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๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกเกษตรกรซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกผูประกอบการซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อแกไขปใญหา เยียวยา และชดเชยประชาชน เกษตรกร และ
ผูประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณแฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินงบประมาณ 400,000 ล้านบาท ประกอบดวย
3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการคาการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ
3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
สรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิตและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จ าเป็น สาหรับการพัฒนาผลิ ตภัณฑแทองถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทาง
การตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน
3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติไดโดยเร็ว
3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะตอไป
ทั้งนี้ ในสวนของจังหวัดจะเกี่ยวของกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนฯ ตาม
แผนงานที่ 3.2
กรอบแผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชกาหนด (1 ล้านล้านบาท)

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ
24

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(แผนงาน/โครงการที่ 3 : ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)

1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
ประชาชนในพื้นที่มีความคาดหวังที่โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐบาลไดเสนอขอกูเงิน จานวน
1 ลานลานบาท ตามพระราชกาหนดใหอานาจกระทรวงการคลังใหอานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไข
ปใญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส -โคโรนา
2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู วงเงิน 1 ลานลานบาท) โดยเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคแ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยประชาชนคาดหวังวาจะเป็นโอกาสในการแกไขปใญหาความเดือดรอน
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ อาทิ การถูกเลิกจาง หรือสินคาบริการไมสามารถจาหนายได เป็นตน
1. จังหวัดระยองปลอดจากการติดเชื้อและไมเกิดเกิดการระบาดรอบสอง
2. ประชาชนตองการไดรับการจางงานแบบเดิม/ดีกวาเดิม
3. ประชาชนตองการไดรับการชวยเหลือดานการเงิน
4. ประชาชนตองการไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง และเสมอภาค
5. ประชาชนไดรับการตรวจวิเคราะหแการติดเชื้อฟรีทุกคน
6. เพิ่มบุคลากรทางการแพทยแและคาตอบแทนพิเศษจากความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่
2. เปูาหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
2.1 หลักเกณฑ์และแนวทาง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐
ล้านบาท
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จากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดกาหนดหลักเกณฑแแนวทาง ดังนี้
1) มุงเนนการฟื้นฟูและสรางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยใหความสาคัญตอสาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความไดเปรียบและมีโอกาสที่จะสรางการเติบโตใหกับประเทศในชวงหลังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหาร Bio-Economy การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการใหบริการ (Hospitality
Industry) เศรษฐกิจสรางสรรคแ รวมทั้งใหความสาคัญตอกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส เป็นตน
2) มุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานสวนเกินที่
อพยพกลับทองถิ่นและชุมชน
3) มุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน ทั้งในดานกาลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน
4) มุ ง เน น การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในพื้ น ที่ แ ละภาคส ว นอื่ น ๆ ในสั ง คม เช น
ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ เป็นตน
2.๒ เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการของจังหวัดระยอง
ในการดาเนินงานของจังหวัดระยอง จะเกี่ยวของกับแผนงานยอยภายใตแผนงานที่ ๓ วงเงิน
๔00,000 ลานบาท คือแผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิต
และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึง
ชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและ
ชุมชน โดยมีเปูาหมายหรือผลลัพธแ ดังนี้
1) พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกรรายยอย ไดแก
การปรับปรุงสงเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับ
เกษตรกรรายยอย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การทองเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคแ
2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก โดยสงเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทาง
ความปกติใหม (New Normal) และสงเสริมการเปิดตลาดสูภายนอกโดยใชระบบการตลาดออนไลนแ รวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบ
แบงปใน (Sharing Economy)
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมสาธารณประโยชนแระดับชุมชน ไดแก การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนั บสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
รวมทั้งเป็นแหลงจางแรงงาน
4) สงเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยใหหนวยงาน องคแกร และสถาบันการศึกษา
สนับสนุนการถายทอดองคแความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมายและชุมชน
5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุนใหม ผูประกอบการที่มีความรู
และศักยภาพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจการในทองถิ่นของตนเอง
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
ควรใหความสาคัญกับการดาเนินโครงการที่จะกอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพในทองถิ่นและชุมชนใน
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ระยะยาว โดยเฉพาะผูจบการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชน
และกอใหเกิดการกระจายความเจริญสูชนบทไดอยางยั่งยืน
กลุมเปูาหมาย คือ ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สหกรณแ ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการ แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่
อยู ระหวางการเรีย นและผูที่จบการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู
วางงาน
3. แนวทางการดาเนินงาน
3.1 แนวทางกลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการแผนงาน โครงการตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม
ขั้นตอนการเสนอโครงการ

จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท
ตามพระราชก าหนดกูเ งิน ฯ 1 ล านล า นบาท(ระยะที่ 1) ในส ว นผลจัง หวั ดระยองเป็น ไปตามแนวทางที่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กาหนด มีดังนี้
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3.1.1 แนวทางกลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม
3.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ดังนี้
หลักเกณฑแเพิ่มเติมของแผนงาน/โครงการที่ 3 ตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในดานตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(แผนงาน/โครงการที่ 3 : ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท) เป็นโครงการที่ตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ลักษณะโครงการโดยทั่วไป
(1.1) เป็นโครงการที่มีความสอดคลองกับกรอบนโยบายการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
(1.2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแที่ชัดเจน อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- เป็ น โครงการที่ มีวั ตถุ ป ระสงคแ เ พื่อ เพิ่ม รายได ใ ห กั บ กลุ มเปู าหมายที่ ได รั บ
ประโยชนแโดยตรงจากการดาเนินโครงการ หรือสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสูความปกติใหม (New Normal) หรือการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
- เป็ น โครงการที่มีวัต ถุประสงคแเพื่ อลดรายจายให กับกลุ มเปู าหมายที่ไดรั บ
ประโยชนแโดยตรงจากการดาเนินโครงการ
- เป็ น โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ลดต น ทุ น การด าเนิ น งานให กั บ
กลุมเปูาหมายทีไ่ ดรับประโยชนแโดยตรงจากการดาเนินโครงการ
- เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแเพื่อเพิ่มการจางงานหรือรักษาระดับการจางงาน
ใหกับกลุมเปูาหมายที่ไดรับประโยชนแโดยตรงจากการดาเนินโครงการ
(2) การดาเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) การตอบสนอง
ความตองการ (Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอยางทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งในระดับพื้นที่และกลุมเปูาหมาย (Equity) ความยั่งยืนของการดาเนินการ (sustainability) ความ
โปรงใส (Transparency) การปูองกันการทุจริตคอรแรัปชันและการตรวจสอบได (Accountability) โดยจะตอง
มีการรายงานผลการดาเนินงานที่เปิดเผยตอสาธารณะอยางตอเนื่อง
(๓) เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564
(๔) เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยั นว่าสามารถดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.1.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาลาดับโครงการ ดังนี้
(๑) เป็นโครงการที่เนนการฟื้นฟู/สรางเศรษฐกิจในจังหวัด และสงผลกระทบตอภาพรวมของ
ประเทศ
(๒) เป็นโครงการบูรณาการระหวางหนวยงานในลักษณะชุดโครงการ (Value Chain)
(๓) กิจกรรมภายใตโครงการกอใหเกิดการจางงาน/สรางอาชีพ เกิดรายไดกับกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากโควิด-19
(๔) ผลลัพธแโครงการสงผลกระทบ/เกิดประโยชนแกับผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 จานวนมาก
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สรุปหลักเกณฑ์การจัดทาโครงการ

3.2 การประยุกต์ใช้แนวทางกลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของจังหวัดให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นที่
เนื่องจากระยองถูกกาหนดใหเป็นพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) จากการศึกษาพบวา จังหวัดระยองไดประยุกตแใชกรอบนโยบายในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตาง ๆ ไดแก
แผนงาน 3.1 การเติบโตอยางยั่งยืน (Future Sustainable Growth)
แผนงาน 3.2 เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน (เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน สินคาและ
บริการชุมชน/OTOP/ทองเที่ยวชุมชน)
แผนงาน 3.3 การกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
แผนงาน 3.4 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุน
กระบวนการผลิต
โดยจังหวัดระยองไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาแผนงานโครงการ และหนวยงานที่เสนอ
โครงการ ควรให ความส าคัญกับหลั กเกณฑแหรือแนวทางในการจัดทาขอเสนอโครงการ ซึ่งตามแนวทางและ
เจตนารมณแของแผนงานที่ 3.2 ดานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน จะเนนโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ สงเสริมตลาดสาหรับผลผลิตและผลิ ตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวหรือภาค
บริการอื่นเป็นหลัก การจัดหาปใจจัยการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแ
ทองถิ่ นและชุมชน รวมทั้ งการสร างการเขาถึงช องทางการตลาด พรอมทั้งยกระดั บมาตรฐานคุณภาพ และ
มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน สวนในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน ถนน
หนทางตางๆ เป็นสวนรองลงมา ควรมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการใหสอดคลองกับหลักเกณฑแ
โดยเฉพาะโครงการประเภทสรางงาน สรางอาชีพ พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบใหแก
ประชาชนที่ผลกระทบจากสถานการณแโรคโควิด 19 ตอไป
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4. ผลการดาเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยอง
4.1 ในการกลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได เ สนอโครงการเพื่ อ ให จั ง หวั ด ระยองพิ จ ารณา โดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ซึ่งไดตั้งคณะทางานในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว ดานผลิตภัณฑแชุมชน เป็นตน เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
โครงการเบื้องตน เพื่อนาเสนอในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอตอใหกระทรวง แลวสงให สศช.พิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติ
โครงการ เพื่อดาเนินการโครงการตอไป
๔.๒ ในการพิจารณาแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ซึ่งได
แตงตั้งเพื่อใหเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2551 มาตรา 10 ประกอบดวยประธานกรรมการ คือ ผูวาราชการจังหวัดระยอง มีกรรมการ จานวน 37
คน และมีหัวหนาสานักงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการ รวมทั้งคณะจานวน 39 คน เพื่อทาหนาที่ในการวาง
แนวทางปฏิบัติและอานวยการใหการบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบที่เกี่ยวของ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด การสงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสรางบรรยากาศใหเอื้ออานวยตอการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนใน
จังหวัด เพื่อใหมีการพัฒนาใหเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดอยาง
ยั่งยืน รวมทั้ง หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สาหรับกรอบและบุคคลในการแตงตั้งคณะกรรมการกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยในสวนของกรรมการประกอบไปดวยผูแทนจากหลาย ๆ ภาคสวน ดังนี้
1) รองผูวาราชการจังหวัดระยอง (ทั้ง 3 ทาน)
30

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

2) ผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีสานักงานตั้งอยูในจังหวัดไมวาจะมีฐานะเป็นราชการ
สวนภูมิภาคหรือสวนกลาง (กรอบแตงตั้งจานวนอยางนอย 4 คน แตไมเกิน 12 คน) ประกอบดวย ปลัดจังหวัด
ระยอง นายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณแจังหวัดระยอง
พาณิชยแจังหวัดระยอง คลังจังหวัดระยอง แรงงานจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัด
ระยอง ผูอานวยการสานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และเกษตรจังหวัดระยอง
3) ผูแทนรัฐ วิสาหกิจที่ดาเนินการอยูในจังหวัด (กรอบแตงตั้งจานวนไมเกิน 4 คน)
ประกอบดวย ผูอานวยการ ททท. สานักงานระยอง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง และผูจัดการ
การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง
4) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสานักงานอยูในจังหวัด (กรอบแตงตั้งจานวนไมเกิน
4 คน) ประกอบดวย ผูบังคับการตารวจภูธรจังหวัดระยอง และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.)
5) ผูแทนผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (กรอบแตงตั้งจานวนอยางนอย 4 คน แต
ไมเกิน 8 คน) ประกอบดวย นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง (นายกเทศมนตรีตาบล
น้าคอก) และประธานชมรมนายกองคแการบริหารสวนตาบล จังหวัดระยอง (นายกองคแการบริหารสวนตาบลตะพง)
6) ผูแทนภาคประชาสังคม (กรอบแตงตั้งจานวนอยางนอย 4 คน แตไมเกิน 12 คน)
ประกอบดวย รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัดระยอง ผูแทนภูมิปใญญาดานเกษตรกรรม ผูแทนภูมิปใญญาดานการมีสวนรวม จานวน 2 คน ผูแทนภาค
ประชาสังคม จานวน 2 คน
7) ผูแทนตามกรอบการแตงตั้งที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด คือ ประธานหอการคาจังหวัด
ระยอง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
8) ผูแทนจากหนวยงานหรือองคแกรที่ไดแจงความประสงคแเป็นหนังสือทางการมาที่จังหวัด
ระยองเพื่อเขารวมเป็นกรรมการใน ก.บ.จ.รย. ประกอบดวย มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และทัพเรือภาคที่ 1
จากรายนามตาแหนงของหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานระดับจังหวัดในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) จะเห็นไดวา ประกอบไปดวยหัวหนาสวนราชการ
หลัก ๆ ที่มีภารกิจหรืออานาจหนาที่สาคัญ มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณแทั้งการดาเนินงานใน
เชิงนโยบายและการปฏิบัติงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัด หรือแกไขปใญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน ไมวาจะเป็นดานการเกษตร การทองเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสังคมและคุณภาพชีวิต และดานพาณิชยกรรม โดยเฉพาะในชวงสถานการณแการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกทานมีสวนสาคัญอยางยิ่งแกไขปใญหาในระดับจังหวัด อีกทั้ง ใน
เรื่องการพิจารณาขอเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน 3.2)
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณากันอยางละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบความพรอมกันอยางถี่ถวน เพื่อให
การเสนอแผนงานโครงการเป็นไปดวยความเรียบรอย หากเมื่อไดรับการจั ดสรรงบประมาณ ก็จะสามารถเกิด
ประโยชนแตอประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ดังนั้น หากพิจารณาแลวตาแหนงสวนหนาสวนราชการมี องคแวามรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณแการปฏิบัติงานแลว แตหากควรจะเป็นการสรางความเขาใจในการขับเคลื่อน
งานนโยบายที่รัฐบาลไดใหความสาคัญ เพื่อ จะไดกาหนดทิศทางในพื้นที่ใหเป็นไปตามเจตนารมณแของโยบาย
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นั้น รวมถึง การเพิ่มองคแความรูถึงแนวโนม ปใญหาและสิ่งทาทายตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
ภาครัฐและการพัฒนาพื้นที่
เมื่อคณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเห็ นชอบ
แผนงาน โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากนั้น จังหวัดระยองไดเสนอแผนงานโครงการดังกลาวไปใหสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาทั้งสิ้น จานวน 179 โครงการ วงเงินรวม 4,524.3590 ล้านบาท โดยแยกเป็น
- โครงการของสวนราชการ/หนวยงาน จานวน 36 โครงการ วงเงินรวม 436.6 ลานบาท
- โครงการของ อปท. จานวน 143 โครงการ วงเงินรวม 4,087.8 ลานบาท
ที่
1
2
3
4
5

ด้าน
ดานการเกษตร
ผลิตภัณฑแชุมชน
ดานแหลงทองเที่ยว
ดานแหลงน้าชุมชน
ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
8
9
34
21
107
179

งบประมาณรวม (บาท)
179,515,100
12,710,400
1,006,904,900
243,307,900
3,081,920,700.00
4,524,359,000.00

จากผลการประเมินเบื้องตนจากสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในรอบ
ที่ 1 โครงการของจั งหวัดระยองไดผ านการประเมินเบื้องตน จานวน 11 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้ น
65.1410 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 1.44 ของวงเงินทั้งหมดที่เสนอ (4,524.3590 ลานบาท) และคิดเป็น
รอยละ 14.92 ของวงเงินที่เสนอเฉพาะสวนราชการ/หนวยงาน (436.5670 ลานบาท) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ด้าน
ดานการเกษตร
ผลิตภัณฑแชุมชน
ดานแหลงทองเที่ยว
ดานแหลงน้าชุมชน
ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
2
5
2
1
1
11

งบประมาณรวม (บาท)
18,072,800
6,069,000
23,500,000
9,500,000
8,000,000
65,141,800.00

จากผลการประเมิน แผนงานโครงการเบื้องตนจากส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ (สศช.) พบวา โครงการสวนใหญที่จังหวัดระยองไดเสนอ คือ โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน
ชุมชน หรือถนนสายทางตาง ๆ ในชุมชน คิดเป็นรอยละ 68.12 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด และรองลงมาคือ
โครงการประเภทพัฒนาแหลงทองเที่ยว คิดเป็นรอยละ 22.26 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด แตเมื่อ สศช. ไดแจง
ผลการพิจารณาแลวกลับพบวา โครงการที่ไดสวนใหญจะเป็นดานเกษตร ผลิตภัณฑแชุมชน และทองเที่ยวชุมชน
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเสนอโครงการขางตนอาจไมสอดคลองกับหลักเกณฑแตามที่หนวยงานสวนกลางกาหนด
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รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ก.บ.จ.รย. เห็นชอบและเสนอ ดังนี้
ลาดับ

ชื่อโครงการ

เกษตร
1 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวเพื่อสราง
อาหารปลอดภัยและความ
มั่นคงทางอาหารจังหวัด
ระยอง

2

โครงการสงเสริมการผลิตปุย
เพื่อลดตนทุนการผลิต
จังหวัดระยอง

รวม 2 โครงการ วงเงินรวม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1 โครงการสงเสริมการคา
ตลาดออนไลนแ (online)

วงเงิน (บาท)

กิจกรรมโดยย่อ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

8,559,200 1. สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สานักงานเกษตร
แกเกษตรกรจานวน 439 หมูบาน จังหวัดระยอง
ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวม 13,170
ครัวเรือน
2. สงเสริมการปลูกผักยกแครแก
เกษตรกรจานวน 105 ราย
3. สงเสริมการเกษตรแมนยา
โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ เพื่อลด
ตนทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิต จานวน 120 ราย
9,513,600 1. อบรมสงเสริมการผลิตปุยหมัก สานักงานเกษตร
เพื่อฟื้นฟูบารุงดิน ลดตนทุนการ
จังหวัดระยอง
ผลิต และสรางความปลอดภัยทาง
อาหารจังหวัดระยอง แกเกษตรกร
จานวน 811 ราย จานวน 16
แหลง
2. สงเสริมการผลิตปุยสั่งตัดเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตจังหวัดระยอง
จานวน 3 แหลง เกษตรกร 146
ราย
18,072,800
320,000 อบรมผูประกอบการธุรกิจ SMEs/ สานักงาน
กลุม Biz Club/OTOP เกษตรกร พาณิชยแจังหวัด
เพื่อพัฒนาศักยภาพเขารับการ
ระยอง
ฝึกอบรม จานวน 2 รุนๆ ละ 1 วัน
เปูาหมายรวม 80 คน
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2

โครงการมหกรรมเทศกาล
อาหารเดนจังหวัดระยอง
ประจาปี 2564

2,990,000 1. ประสานงานผูประกอบการ
สานักงาน
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน
พาณิชยแจังหวัด
รานอาหาร และผลิตภัณฑแใน
ระยอง
จังหวัดระยอง จานวน 150 ราย
เพื่อจัดงานมหกรรมเทศกาลอาหาร
เดนจังหวัดระยอง จานวน 1 ครั้ง
2. จัดทาสื่อคูมือรานอาหารอรอย
จังหวัดระยอง จานวน 1,000 เลม

3

โครงการสงเสริมการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรจังหวัด
ระยอง

1,000,000 1. สนับสนุนบรรจุภัณฑแเพื่อเพิ่ม
สานักงานเกษตร
มูลคาสินคาเกษตรจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
ออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑแ
ผลไมรวมจังหวัดระยอง จานวน
1 รูปแบบ ใหแกเกษตรกรจานวน
63 แหลง 1,089 ราย
2. สนับสนุนบรรจุภัณฑแขาวพรอม
แบบพิมพแแกแปลงใหญขาว อาเภอ
บานคายจังหวัดระยองจานวน 52
ราย จานวน 2 รูปแบบ

4

โครงการสงเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มะพราวตลอดหวงโซ
อุปทาน อาเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง

309,000 1. สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ สานักงานเกษตร
ผลิตมะพราว
จังหวัดระยอง
1.1 การปูองกันและกาจัดศัตรู
มะพราว แกกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
มะพราว อาเภอบานฉาง จานวน
35 ราย
1.2 สงเสริมการผลิตมะพราวสับ
แกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ
มะพราวอาเภอบานฉาง จานวน
35 ราย
2. สงเสริมการแปรรูปมะพราวเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลผลิต
2.1 แปรรูปน้ามันมะพราวสกัด
เย็นแกกลุมวิสาหกิจชุมชนเพียงพอดี
จานวน 10 ราย
2.2 แปรรูปไมกวาดทางมะพราว
แกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
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เกษตรกรหนองตะเคียน จานวน
20 ราย
2.3 แปรรูปเครื่องสาอาง (สบู/
แชมพู/โลชั่น) แกเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนบานเทวินทรแ จานวน 10 ราย
3. สงเสริมตลาดโซเชียลให
คาแนะนาในการสรางตลาดโซเชียล
(FACE BOOK, LINE และอื่น ๆ)
เพื่อประชาสัมพันธแสินคาเพิ่มชอง
ทางการตลาด

5

โครงการสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ปลอดภัย ตานไวรัสโควิด 19

รวม 5 โครงการ วงเงินรวม
ท่องเที่ยวชุมชน
1 โครงการเชื่อมโยงทองเที่ยว
ชุมชนระยอง
ตองลองของดีที่เมืองระยอง

2

โครงการสงเสริมและ
ยกระดับการทองเที่ยวโดย

1,450,000.00 1. จัดอบรมการมีสวนรวมกับผูแทน
เครือขายปุาชุมชน และสภาองคแกร
ชุมชนรักสุขภาพ ดานอาหาร
ปลอดภัย จานวน 3 ครั้ง
2. สงเสริมการเพาะขยายพันธุแและ
การปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
จานวน 60,000 กลา
3. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และพืชอาหาร ใหกับเครือขาย
ชุมชน จานวน 20 เครือขาย
4. จัดเตรียมสถานที่จาหนายสินคา
รองรับผลิตภัณฑแการเพาะขยายพืช
สมุนไพรและพืชอาหาร จานวน
1 แหง
6,069,000.00

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดระยอง/
สวน
พฤกษศาสตรแ
ระยอง

4,500,000.00 1. พัฒนาสินคาชุมชน สูการสราง
อัตลักษณแทองถิ่น
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน ทั้ง
8 อาเภอ
3. เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
ชุมชนของจังหวัดระยอง
19,000,000 1. อบรมพัฒนาบุคลากรเครือขาย
ดานการทองเที่ยวชุมชนเพื่อการ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ระยอง

สานักงานการ
ทองเที่ยวและ
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ชุมชนจังหวัดจังหวัดระยอง

สรางชองการจาหนายสินคาและบริการ กีฬาจังหวัด
ของชุมชนทางออนไลนแ
ระยอง
(500,000 บาท)
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือขาย
ดานการทองเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับ
บริการการทองเที่ยวชุมชนสู
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย เชน
มาตรฐานโฮมสเตยแ มาตรการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานดาน
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่เขา
มาทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว
(500,000 บาท)
3. อบรมใหความรูบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวในชุมชนในการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชน (500,000 บาท)
4. จัดงานฟื้นฟูการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคแ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจฐาน
ราก จังหวัดระยอง สงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
(3,000,000 บาท)
5. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง
Familiarization (FAM Trip)
นาผูประกอบการดานการทองเที่ยว
เดินทางมาสารวจเสนทางการ
ทองเที่ยว (3,000,000 บาท)
6. จัดงานสงเสริมขายสินคาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง
(Road Show) โดยนาชุมชน
ทองเที่ยวของจังหวัดระยอง ไป
นาเสนอสินคาทางการทองเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อสรางการรับรูสู
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใน
พื้นที่กลุมคุณภาพในกรุงเทพฯ
นครราชสีมา (5,000,000 บาท)
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7. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
วิเคราะหแอัตลักษณแทองเที่ยวชุมชน
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อรองรับกลุมทองเที่ยวคุณภาพ/
ผูมีกาลังซื้อ (3,000,000 บาท)
8. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดระยองนาเสนอการ
ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดระยองใน
ภาพของการจัดงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก และสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดระยอง (3,500,000 บาท)
รวม 2 โครงการ วงเงิน
แหล่งน้าชุมชน
1 โครงการขุดแหลงน้าในพื้นที่
อางเก็บน้าประแสรแ จุดที่ 2

รวม 1 โครงการ วงเงินรวม
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน
1 โครงการซอมแซมคลองสง
น้าคลองใหญ

23,500,000
9,500,000 ขุดแหลงน้าในพื้นที่อางเก็บน้าประ โครงการสงน้า
แสรแ กวาง 150 เมตร ยาว 340 และบารุงรักษา
เมตร ลึก 5 เมตร ความจุประมาณ ประแสรแ
200,000 ลูกบาศกแเมตร
9,500,000

8,000,000.00 1. กอสรางดาดคอนกรีต ความ โครงการชลประทาน
ยาวไมนอยกวา 300 เมตร
ระยอง
2. ถมบดอัดถนนคันคลองผิว
ทางลูกรัง ความยาวไมนอยกวา
15 กิโลเมตร
รวม 1 โครงการ วงเงินรวม 8,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
65,141,800.00
เป็นวงเงินทั้งสิ้น

ข้อสังเกต : 3 ลาดับแรกโครงการสวนใหญของจังหวัดระยองที่เสนอจะเป็นประเภทดานโครงสรางพื้นฐาน
ชุมชน คิดเป็นรอยละ 68.12 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยว คิดเป็นรอยละ 22.26 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด และลาดับที่ 3 คือ
ดานแหลงน้าชุมชน คิดเป็นรอยละ 5.38 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด
แต่ทั้งนี้ : เมื่อ สศช. แจงผลการพิจารณาโครงการเบื้องตน พบวา โครงการที่ไดสวนใหญจะเป็นดานเกษตร ผลิตภัณฑแชมุ ชน และทองเที่ยวชุมชน

๕. ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
ในการดาเนินการพัฒนาเสนอ แผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของ
จังหวัดระยองในภาพรวมมีปใญหา อุปสรรคแ และแนวทางการแกไข ดังนี้
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5.1 แนวทางการดาเนินงานของจังหวัดระยอง ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐบาล
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางลั ก ษณะส าคั ญ ของโครงการภายใต้ แ ผนงานที่ 3.2
(เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน) มีดังนี้
(1) สนับสนุนใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดในทองถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวโดยใหความสาคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพดานเกษตรและอาหาร ดานการจัดการน้าชุมชน
ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแและการทองเที่ยวชุมชน และดานการจัดการขอมูลชุมชนขนาดใหญ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับสังคมในอนาคต
(2) สนับสนุนการนาแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคแและการทองเที่ยวชุมชนมาใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑแและบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพื้นที่ โดยการใชความรูทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรม ภูมิปใญญาและความคิดสรางสรรคแ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ หรือยกระดับผลิตภัณฑแชุมชน OTOP และการทองเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาดานการตลาด
ใหทันสมัย
(3) สนับสนุนชุมชนทองเที่ยวใหมีความพรอมในการปรับตัวเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ตามวิถีใหม (New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก และการใหบริการตาง ๆ ที่คานึงถึง
มาตรฐานแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานดานสาธารณสุข โดยคานึงถึง
ศักยภาพของทองถิ่น สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ SMEs สหกรณแ วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกรในทองถิ่นและชุมชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
(4) สอดคลองกับ การแกปใญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ประสานการดาเนินงานและบริหารจัดการรวมกันเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยใหความสาคัญกับการมีสวนรวม
ของภาคีก ารพั ฒ นา ได แก ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ องคแ กรปกครองส ว นทอ งถิ่น องคแกร/สถาบั น /กลุ ม
เกษตรกร องคแกรไมแสวงหากาไร และภาคประชาชน
(5) ใหความสาคัญกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดชองวางหรือสรางมูลค่าเพิ่มในหวงโซ
คุณคา เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการดานโลจิสติกสแ การแปรรูป การตลาด เป็นตน
จากหลั กเกณฑแและแนวทางตามที่ ส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ (สศช.) ไดกาหนดขางตน จะเห็นไดวาเป็นแนวทางที่คอนขางกวาง ไมเฉพาะเจาะวาจังหวัดควรจะเสนอ
โครงการประเภทใด ทาใหเกิดปใญหาการเสี่ยงโครงการที่ซ้าซอนกันระหวางหนวยงาน ขณะเดียวกันการจัดทา
โครงการที่เสนอมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับโครงการที่เสนอแกปใญหาในเรื่องใด
อาทิ ในเรื่องรายได หรือการผลิต สงผลทาใหโครงการที่จัดทาไมตอบสนอง หรือแกไขปใญหาความเดือดรอน
ของประชาชน
แนวทางการแก ไ ข ควรมี ก ารศึ ก ษาหลั ก เกณฑแ แ นวทางในการพิ จ ารณา ให น า
แผนงาน โครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม(แผนงานที่ 3.2 : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน)
ใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานที่เสนอโครงการตรงกับภารกิจหนาที่ของหนวยงาน ไมซ้าซอนกันระหวาง
หนวยงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการตอบสนองการแกไขปใญหาของประชาชน
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการเสนอโครงการของจั ง หวั ด ระยองเป็ น โครงการที่ เ สนอขอ
งบประมาณดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน ซึ่งไมตรงกับกรอบวัตถุประสงคแของกรอบแผนงานฯ ตามที่รัฐบาลกาหนด
ปัญหาอุปสรรคฯ
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คือ ความไม ชัดเจนในหลั กเกณฑแ และแนวทางการพิจารณาแผนงานโครงการตาม
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2 : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน)
๕.๒ แนวทางการดาเนินงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของจังหวัดระยอง
ถึงแมวาจังหวัดระยองมิไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล แตดวยความเขมแข็งของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งมีภูมิคุมกันตนเองที่ดี
จั งหวัด ระยองจึ ง มีแ นวทางการด าเนิ น งานฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจ และสั ง คม โดยการบูร ณาการความรว มมื อกั บ
หนวยงานตาง ๆ อาทิ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน องคแกรภาคประชาชน/อาสาสมัคร
(จิตอาสาฯ /อสม./อปพร.) และภาคราชการ ดังนี้
1) การบูรณาการหน่วยงาน

2) การบูรณาการด้านงบประมาณ (ในการฟื้นฟูฯ)
2.1) กระทรวง กรม ที่เกี่ยวของ (Function) (โครงการขนาดใหญ หรือ
เกินศักยภาพของจังหวัด)
2.2) งบยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด : ปีละประมาณ 370 ลานบาท
2.3) งบยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคตะวันออก : ปีละประมาณ 670 ลานบาท
2.4) งบประมาณตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก 8 จังหวัด
2.5) งบองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.)
2.6) งบกลางตามมติคณะรัฐมนตรี
2.7) งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูา เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
2.8) งบประมาณเพื่อแกไขปใญหาเฉพาะในพื้นที่ เชน
2.9) งบประมาณตามแผนการแกไขปใญหามาบตาพุดอยางครบวงจร
2.10) งบประมาณบูณรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.11) งบประมาณจากภาคเอกชน (CSR) (ปตท. SCG สมาคม ฯลฯ)
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3) การจัดตั้งศูนย์ และแต่งตั้งคณะทางานฯ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนยแบริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยแบริหารและประสานการ
ปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง
(2) คณะทางานควบคุมการกักตุนสินคาในสถานการณแการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง
(3) คณะทางานจัดระบบการขนสงสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจาเป็นตอ
การดารงชีวิตประจาวันในสถานการณแการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(4) คณะทางานศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพื่อสนับสนุนศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยแและสาธารณสุข ทาอากาศยานอูตะเภาจังหวัดระยอง
(5) คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนยแบริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อ
เฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง
(6) ชุด ปฏิบั ติก ารขับ เคลื่ อ นการดาเนิ นงานดา นติ ด ตามผู ไ ดรั บผลกระทบและ
การเยียวยา
4) กิจกรรมในการดาเนินการฟื้นฟูฯ ของจังหวัดระยองดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดกิจกรรมโดยภาครัฐและเอกชน เชน จัดวิ่งการกุศล แสดงดนตรี มหกรรม
สินคา ฯลฯ ทุกวันเสารแอาทิตยแถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2563 (เพื่อใหคนจากตางจังหวัดเขามารวมกิจกรรม)
(2) การพั ฒ นาอาชี พ และการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานให กั บ หมู บ า นชุ ม ชน
โดยกองทุนพัฒนาไฟฟูาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ การสงเสริมเลี้ยงไก โครงการสราง
อาชีพ สรางรายไดสูชุมชน
5) ปัญหาอุปสรรค
 ด้านการบริหารจัดการ
- ไมมีระบบฐานขอมูลที่เป็นปใจจุบัน และไมมีระบบขอมูลสาหรับประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร อาทิ จานวนแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย/แฝงที่กลับภูมิลาเนา และที่กลับเขา
มาทางานหลังสถานการณแโควิด-19 คลี่คลาย
- ไมมีการกาหนดแผนงานและเปูาหมายในการดาเนินงาน
- ไมมีการบูรณาการดานขอมูลระหวางหนวยงาน
- ไมมีการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อนามาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงาน
- ขาดการรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหแสถานการณแ
- ไมไดร วบรวมขอมูล ในการฟื้นฟูทั้งหนว ยราชการ และ อปท. ภาคเอกชน
มูลนิธิตางๆ
- ไมไดจัดทาแผนการฟื้นฟูใหเป็นระบบ
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 ด้านงบประมาณ
- ไมมีปใญหา เนื่องจากไดรับงบประมาณจาก อปท. และกองทุนพัฒนาไฟฟูา
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ด้านบุคลากร
- บุ คลากรภาครัฐ และ อปท. ไมกล าที่จะดาเนินงานโครงการฯ อยางเต็มที่
เนื่องจากกลัวเรื่องกระบวนการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. และ สตง.
มาตรการการควบคุมของรัฐบาล
- ไมสามารถดาเนินกิจกรรมไดตามที่ตองการ
๖. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากแนวทางการดาเนินงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของจังหวัดระยอง ดังนี้
1) ประชาชนไดรับถุงยังชีพและเงินสนับสนุนในการดารงชีวิต
2) ประชาชนมีความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3) ประชาชนไดรับ ประโยชนแ จากการพักชาระหนี้ของสถาบันการเงิน และการลดคาใชจายดาน
สาธารณูปโภค และไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
๗. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการศึ ก ษาโดยสอบถามผู แ ทนที่ เ กี่ ย วข อ งของจั ง หวั ด ระยอง ในประเด็ น ทั ศ นคติ ข อง
กลุมตาง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นการจัดทาแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แผนงาน
๓.๒ : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้
๑) กลุมภาคราชการ พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของโดยภาคสวนจะเสนอโครงการโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก การสรางระบบแหลงน้า เป็นตน ไมสอดคลองกับหลักเกณฑแที่รัฐบาลกาหนด ทาใหโครงการที่
เสนอไปไมผานในการพิจารณาเบื้องตน เนื่องจากโครงการที่เสนอขอโครงการไมตอบการแกไขปใญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในสภาพการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนาฯ
๒) กลุมองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมภาคราชการที่สวนใหญ
เสนอโครงการ โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การสรางถนน แหลงน้า ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑแที่รัฐบาลกาหนด
ทาใหโครงการไมผานการพิจารณาเบื้องตน ไมตอบสนองการแกไขปใญหาความเดือดร อนของประชาชนใน
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
๓) ภาคประชาชน โดยภาพรวมยังเห็นวาโครงการที่ภาครัฐและองคแกรปกครองทองถิ่นเสนอ
ขอโครงการยังไมใชโครงการที่แกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนในสถานการณแการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ
๘. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวา ผูวาราชการจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของจังหวัดระยอง ไมไดประเมินความสาเร็จของการบริหารจัดการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมฯ อยางไรก็ดี คณะ
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นักศึกษาไดวิเคราะหแปใจจัยความสาเร็จ ขอจากัดทางการบริ หาร บทเรียนและประสบการณแการทางานที่สาคัญ
ดังนี้
๑.ผูนามีวิสัยทัศนแในการบริหารจัดการ กลาคิด กลาทา
๒.หนวยงานทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนของจังหวัดระยอง มีความเขมแข็ง
๓.การสรางการรับรูความเขาใจแกผูมีหนาที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
สถานการณแ ผูไดรับผลกระทบ แหลงงบประมาณ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่อการดาเนินงานตาม
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
๔.การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเปิดโอกาสใหเสนอแนะ ตัดสินใจทางเลือก
รวมลงมือปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบตอแผนงาน โครงการ
๕.หนวยงานทุกภาคสวนมีการบูรณาการ ประสานงานกันไดเป็นอยางดี
๖.ประชาชนมีความเชื่อมั่นในองคแกรทาใหการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ดาเนินการไปอยาง
มีประทธิภาพ
๙. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ในการจัดทาขอเขียนโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมฯ ของจังหวัดระยองมี
บทเรียนทางการบริหารราชการ ดังนี้
๙.๑ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จังหวัดระยองโดยผูวาราชการจังหวัดทราบวาจะมีการดาเนินการในการจัดทาขอเสนอ
โครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ จึงไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมซักซอมและ
มอบนโยบายการด าเนิ น งาน มีก ารแต ง ตั้ง คณะกรรมการการขึ้ น มาเพื่ อพิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการซึ่ ง
ประกอบดวยหนวยงานระดับจังหวัดที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงการ รวมทั้งมีผูแทน
จากภาคเอกชน และประชาชนเขารวมดวย ซึ่งทาใหการเสนอโรงการผานความเห็นชอบจากตัวแทนทุกภาคสวน

๙.๒ การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมเสนอโครงการ
เนื่องจากขอจากัดที่สาคัญของการดาเนินเสนอโครงการ คือเรื่อง ระยะเวลาที่คอนขาง
จากัด มีเวลาใหหนวยงานสวนกลางพิจารณา ทั้งนี้ จังหวัดระยองจึงไดแจงใหหนวยงานพิจารณาโครงการที่อ ยู
ในแผนพัฒนา หรือบรรจุในแผนของหนวยงานไดแลว เพื่อความรวดเร็วในการเสนอ เป็นตน
๙.๓ การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาคเอกชน กองทุน
ในการเขามามีสวนรวมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการแพรระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

42

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

ในสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ทาใหเกิดผลกระทบดาน
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยองไดมีการประสานของความรวมมือภาคเอกชน
กองทุน เขามามีสวนรวมในการแกไขปใญหาดังกลาว ไดแก การประสานสานักงานกองทุนพัฒนาไฟฟูาเทคนิค
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ใหมามีบทบาทชวยเหลือแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนใน
พื้นที่ของจังหวัดระยอง ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน( กก.) ไดแจงวาคณะกรรมการกากับ
กิจ การพลั งงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้ งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๖๐) เมื่อ วันที่ ๖ มี นาคม ๒๕๖๓ ได
พิจารณาแนวทางการดาเนิน งานของกองทุนพัฒนาไฟฟูาในพื้นที่ประกาศ(กองทุนฯ) ตามนโยบายภาครัฐ
ดังกลาว และมีมติใหกองทุนฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑) กองทุนฯ เรงดาเนินการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใหมีประสิทธิภาพ
๒) ใหกองทุนฯ พิจารณาทบทวนการดาเนินโครงการชุมชนที่ไดรับอนุมัติตามแผนงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในกรณีที่ยังไมไดดาเนินการ โดยใหพิจารณาทบทวนเพื่อดาเนินโครงการดาน
การบริห ารจั ดการน้ าเพื่อรั บมือสถานการณแภัยแล งในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
ภาพรวม และโครงการที่สงเสริมใหเกิดการจางงาน การใชวัสดุอุปกรณแ และการใชผูประกอบการในทองถิ่น
ดาเนินงานเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนเงินทุนในทองถิ่นเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณแการแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)
สัดส่วนงบประมาณโครงการชุมชน ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ กกพ. กาหนด
สัดส่วนงบประมาณโครงการชุมชน
กองทุนพัฒนาไฟฟูาประเภท ก
โครงการขนาดใหญ่
ตามนโยบาย กกพ. ด า นสุ ข ภาพ การศึ ก ษา
รอยละ ๒๐
และการพัฒนาอาชีพ
โครงการชุมชน (งบประมาณสูงกวา ๓ แสน
ไมนอยกวา รอยละ ๕๐
บาทตอโครงการ)
โครงการขนาดเล็ก
โครงการชุมชน (งบประมาณไมเกิน ๓ แสน
ไมเกิน รอยละ ๓๐
บาทตอโครงการ)
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
โครงการชุมชน
โครงการตามนโยบาย
ดานสุขภาพ
การศึกษา และ
การพัฒนาอาชีพ
โครงการชุมชน
งบประมาณสูงกวา
๓๐๐,๐๐๐ บาท

สัดส่วนที่ งบประมาณตาม
กกพ.กาหนด สัดส่วน(บาท)

๒๐ %

84,250,000

๕๐ %

210,625,000

กรอบจัดสรรของ คพรฟ.

สัด
ส่วน

งบประมาณ

๑.ดานสุขภาพ
๒.ดานการศึกษา
๓.ดานการพัฒนาอาชีพ
๑.งบฉุกเฉิน
๒.ภาครัฐ(โครงการขนาดใหญ)
๓.โครงการชุมชน(สูงกวา ๓

๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๒,๘๑๒,๕๐๐
๑๐๒,๘๑๒,๕๐๐
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โครงการชุมชน
โครงการชุมชน
งบประมาณไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท

สัดส่วนที่ งบประมาณตาม
กกพ.กาหนด สัดส่วน(บาท)

๓๐ %

100 %

๑๒๖,๓๗๕,๐๐๐

กรอบจัดสรรของ คพรฟ.
แสน
๑.โครงการฌาปณกิจ
๒.โครงการจัดสรรพื้นที่
ประกาศ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองตาบลบานฉาง
เทศบาลเมืองบานฉาง
เนินพระ
ทับมา
มาบขา

สัด
ส่วน

งบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๓๗๕,๐๐๐

55 %
11 %
9%
9%
8%
8%

66,206,250
13,241,250
10,833,750
10,833,750
9,630,000
9,630,000

421,250,000

หมายเหตุ โครงการชุมชนขนาดเล็ก (งบประมาณไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอโครงการ) รวมทั้งสิ้นไมเกิน 106,043,798 บาท

๑๐. ข้อเสนอแนะของการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)
มีดังนี้
๑) จังหวัดตองมีการวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ชัดเจน พรอมทั้งกาหนดแผนงาน
และเปู าหมายในการดาเนิ นการ โดยสื่ อสารและประชาสัมพันธแใหทุกภาคสวนไดรับทราบอยางทั่ว ถึงและ
ถูกตองตรงกัน พรอมทั้งมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางดาเนินการได
ทันการณแ
๒) จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลที่สามารถใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
3) เนื่องจากแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ใหความสาคัญกับแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองมีความรู ความสามารถในการจั ดซื้อจัดจาง เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดและ
เสี ย หายตอราชการ เห็ น ควรให มีการจั ดอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ให มีความรูที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
4) ขณะที่เหตุการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีการ
แพรระบาดอยู เพื่อไมประมาทจึงยังตองติดตามเฝูาระวังและใชมาตรการการปูองกันในเรื่องตาง ๆ ในพื้นที่
อยางเขมงวด
5) ควรจัดตั้งศูนยแปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ประกอบดวย
- ฝุายขอมูลและสารสนเทศ ทาหนาที่รวบรวมขอมูลของหนวยงานด านตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จัดทาฐานขอมูลดานตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานและสุดทายทาระบบ Big Data หรือระบบบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของจังหวัดระยอง
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เพื่อวิเคราะหแสถานการณแและสามารถแกไขปใญหาไดทันที รวมทั้งสามารถชวยในการวางแผนวิเคราะหแเรื่องอื่น ๆ
ในอนาคต
- ฝุ า ยแผนงาน โครงการ ท าหน า ที่ จั ด ท าแผนงาน โครงการ รวมทั้ ง วิ เ คราะหแ แ ผนงาน
โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศที่ไดจากฝุายขอมูลสารสนเทศในการพิจารณา
ความเหมาะสมและคุมคาเพื่อเสนอผูบริหารตอไป
- ฝุายติดตามและประเมินผล หนาที่ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของแผนงาน
โครงการ ชวยใหคาแนะนา แกไขปใญหา และรายงานใหผูบริหารทราบ

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)

ในระดับจังหวัดระยอง
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การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอ
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอวังจันทร์
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 7 (กป.7)
นางยุพิน
นายวีรพงศ์
นายพัชระ

เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ฤทธิ์รอด
หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน
สิมะเสถียร
นายอาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ช่วยราชการสานักกิจการความมั่นคงภายใน
นายวีรวิทย์
โพธิ์เขียว
นายอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
นายวิสูตร
พฤกษสุวรรณ นายอาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
นายวรัตม์
มาประณีต
นายอาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
นายกิจชัย
กุลสัมฤทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วยราชการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายสุวิชัย
สินบังเกิด
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๘
นายปราณพงษ์ ติลภัทร
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปอาเภอวังจันทร์

แผนที่อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง
อาเภอวังจันทรแ เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยแยกจากอาเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดตั้งเป็น
กิ่งอาเภอเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ และไดรับพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอาเภอขึ้นเป็น “อาเภอวัง
จันทรแ” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง มีระยะทาง
หางจากจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 247,030.62 ไร มีอาณาเขตติดตอกับอาเภอ
ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอาเภอหนองใหญ อาเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต
ติดตอกับอาเภอแกลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดตอกับอาเภอบานคาย อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โดยอ าเภอวั ง จั น ทรแ แบ ง การปกครองออกเป็ น 4 ต าบล 29 หมู บ า น มี ก ารปกครองท อ งถิ่ น
2 รูปแบบ คือ เทศบาล 1 แหง (คือเทศบาลตาบลชุมแสง) และองคแการบริหารสวนตาบล 4 แหง (ไดแก
องคแ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลชุ ม แสง องคแ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลวั ง จั น ทรแ องคแ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล
พลงตาเอี่ยม และองคแการบริหารสวนตาบลปุายุบใน)
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ปใจจุบันอาเภอวังจันทรแมี ครัวเรือน จานวน ๑๐,๖๐๙ ครัวเรือน และมีประชากร จานวน 22,323
คน เป็นชาย 11,070 คน หญิง 11,253 คน
สภาพเศรษฐกิจ :
โครงสรางดานเศรษฐกิจของอาเภอวังจันทรแ ประกอบดวย ๓ สวนสาคัญ คือ
ภาคเกษตรกรรม : มีพื้น ที่ทาการเกษตรทั้งหมด 226,845 ไร ครอบครั ว เกษตรกร 3,308
ครอบครัว คิดเป็น 80% ของประชากรทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่สาคัญได ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน มะมวง
หิมพานตแ ปาลแม มันสาปะหลัง ออย สับปะรด ฯลฯ
ภาคอุตสาหกรรม : อาเภอวังจันทรแ อยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม จานวน 6 แหง และตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กาหนดใหพื้นที่
อาเภอวังจัน ทรแเป็น พื้นที่เปูาหมายที่จะพัฒนาให เป็นเขตวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECI)
ภาคพาณิชยกรรม
เนื่องจากพื้นที่อาเภอวังจันทรแเป็นพื้นที่ปลูกผลไม จึงมีแผงตลาดผลไมตั้งอยูริมถนนสองขางทาง พื้นที่
ต าบลชุ ม แสง พลงตาเอี่ ย ม วั ง จั น ทรแ ซึ่ ง ส ว นใหญ จะขายทุ เ รี ย น เมื่ อ ออกผลผลิ ต ตามฤดู ก าลใน
ชวงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ของทุกปี
จากโครงสร า งด า นเศรษฐกิ จ ดั ง กล า วท าให อ าเภอวั ง จั น ทรแ มี ร ายได เ ฉลี่ ย 191,636 บาท/
ครัวเรือน/ปี และรายไดเฉลี่ยตอหัว จานวน 83,460 บาท/คน/ปี
ดานการศึกษา
อาเภอวังจันทรแ มีโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 1๖ แหง
มีนักเรียน จานวน 3,531 คน นอกจากนี้ อาเภอวังจันทรแยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี ชั้น สูง ไดแก สถาบั นวิทยสิ ริเมธี โรงเรียนกาเนิดวิทยแ และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา
ดานสาธารณสุข
อาเภอวังจันทรแมีสถานพยาบาลและสถานที่ใหบริการเกี่ยวกับสาธารณสุข ประกอบดวย
๑.
โรงพยาบาลชุมชน
๑ แหง
๒.
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล
๗ แหง
๓.
คลินิก
๑ แหง
๔.
รานขายยา
๕ แหง
๕.
ศูนยแสาธารณสุขมูลฐาน
๒๔ แหง
๖.
ศูนยแสมุนไพร
๑ แหง
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ส่วนที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
๑. สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 ไมพบผูติดเชื้อในพื้นที่อาเภอวังจันทรแแตอยางใด
 มีผูเดินทางเขามาในพื้นที่ ๕๑๘ คน แบงเป็น
o เป็นผูเดินทางจากจังหวัดอื่นในประเทศ
๕๑๑ คน
o เป็นผูเดินทางมาจากตางประเทศ
๗ คน
ซึ่งผูเดินทางทุกคนผานกักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการ ๑๔ วันกอนเขาพื้นที่
 การลงทะเบีย นผู ไดรั บ ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
o มีผูมาลงทะเบียนผานระบบ Thai QM จานวน 2,090 คน
o ผูที่ลงทะเบียนสวนใหญจะเป็นเกษตรกรและผูที่มีอาชีพรับจางทั่วไป
o สาเหตุที่มีผู มาลงทะเบียนนอยเนื่องจากประชากรส ว นใหญของอาเภอวังจันทรแ เป็ น
เกษตรกรมากกวารอยละ ๘๐ ซึ่งในปีการผลิต ๒๕๖๒/๑๕๖๓ เกษตรกรชาวสวนผลไมที่
ปลูกทุเรียน มังคุด ขนุนและผลไมอื่นๆ มียอดจาหน ายผลผลิตทางการเกษตรสูงมาก แม
ในชวงสถานการณแโควิด -19 เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจาหน่ายสินค้า จากเดิม
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านพ่อค้าคนกลาง มาเป็นการนาเอาเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ทาให้รายได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑.๕ เท่า เนื่องจากเดิม ราคาสินค้าที่
จาหน่ายเป็นการจาหน่ายในราคาค่าส่ง แต่เมื่อนาวิธีการขายสินค้าออนไลน์มาใช้ ราคา
ขายปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค้าปลีก และชาวสวนก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง ส่งผลให้
เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
๒. การฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมจากผลกระทบของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ
ไทยที่สงผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอันมาก และ
เพื่อประโยชนแในการแกไขปใญหา เยียวยา และฟื้นฟู คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลไดตราพระราช
กาหนดใหอานาจ
กระทรวงการคลั งกูเงินเพื่อแกไขปใญ หา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ใหกระทรวงการคลัง
โดยการอนุมัติ
ของคณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจกู เงิ น บาทหรื อเงิ น ตราต างประเทศ หรื อ ออกตราสารหนี้ ในนามรั ฐ บาลแห ง
ราชอาณาจักรไทย มีมูลคารวมกันไมเกินหนึ่งลานลานบาทโดยตองลงนามในสัญญากูเงิน หรือออกตราสารหนี้
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ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการกูเงินตามพระราชกาหนดนี้ เป็นการกูเงิน โดยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อ
(๑) เพื่อแกไขปใญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๒) เพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแกภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(๓) เพื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙
โดยแผนงานหรือโครงการใชจายเงินกูเพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบดวย
(๓.๑) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการคา การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา การลงทุน ทองเที่ยวและบริการ
(๓.๒) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
สรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสาหรับผลผลิตและผลิตภัณฑแชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิตและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึง
ชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและ
ชุมชน
(๓.๓) แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุ นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชนเพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติไดโดยเร็ว
(๓.๔) แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะตอไป
๓. โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙
จังหวัดระยองไดแจงใหสวนราชการและอาเภอจัดทาโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อนามาใชเป็นปใจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูและแกไขปใญหาเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ซึ่งอาเภอวังจันทรแไดแจงใหสวนราชการ ตาบล หมูบานและ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ไดสารวจปใญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบดาน
เศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏ
ว่ามีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ประกอบดวย
๓.1 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม
 งบประมาณ 1,300,000 บาท
 หนวยดาเนินการเทศบาลตาบลชุมแสง
 วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ส ง เสริ ม ความรู แ ละทั ก ษะในการฝึ ก อาชี พ ในการเย็ บ จั ก ร
อุตสาหกรรมใหแก แมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลชุมแสง
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 กลุมเปูาหมาย แมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบล
๓.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดน้าชาวสวนพลงตาเอี่ยม หมูที่ 3
ตาบล พลงตาเอี่ยม
 งบประมาณ 1,795,300 บาท
 หนวยดาเนินการองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม
 วัตถุประสงคแเพื่อสงเสริมและพัฒนาดานการประกอบอาชีพเกษตรและสงเสริม
รานขายผลิตภัณฑแใน ชุมชน/ทองถิ่น
3.๓ โครงการวางทอเพื่อการเกษรตสาย สหกรณแ-เขาหวาย จากแยก ร.ร.คลองบางบอ -ถนน
สายศรีโสภณ-วังโพรง แยกเขาถนนสาย สุเหลา-เขาหวาย หมูที่ 4 ตาบลพลงตาเอี่ยม
 งบประมาณ 9,553,000 บาท
 หนวยดาเนินการองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม
 วัตถุป ระสงคแเพื่อบรรเทาปใญหาความเดือดรอนของเกษตรจากปใญหาภัยแล ง
และมีน้าสาหรับทาการเกษตรอยางเพียงพอ
๓.๔ โครงการวางท อเพื่อการเกษตสาย หลังวัดพลงตาเอี่ยม-ผ านถนนสายพลงตาเอี่ยมหนองหอย แยกเขา ถนนสายหนองเขิน – สานักมะปริง หมูที่ 3 - หมูที่ 5 ตาบลพลงตาเอี่ยม
 งบประมาณ 9,872,500 บาท
 หนวยดาเนินการองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม
 วั ต ถุ ป ระสงคแ เ เพื่ อ บรรเทาปใ ญ หาความเดื อ ดร อ นของเกษตรจากปใ ญ หา
ภัยแลง และมีน้าสาหรับทาการเกษตรอยางเพียงพอ
๓.๕ โครงการยกระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของผลไมไทยสูสากล อาเภอวังจันทรแ
งบประมาณ 14,735,880 บาท
 หนวยดาเนินการเกษตรอาเภอวังจันทรแ
 วัตถุประสงคแเเพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจเพิ่ม ศักยแภาพและยกระดับ การคา
การผลิด และการบริการ ในภาคเกษตรกรรม ของอาเภอวังจันทรแ
๓.6 โครงการขุดลอกอางเก็บน้า สระเก็บน้าสาธารณะ ในเขต ตาบลปุายุบใน
 งบประมาณ 8,935,800 บาท
 หนวยดาเนินการองคแการบริหารสวนตาบลปุายุบใน
 วัตถุประสงคแเเพื่อใหประชาชนและภาคการเกษตรที่อยูในเขตพื้นที่ดังกลาวมีน้า
เพียงพอตอการผลิตน้าประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค
จากการพิจ ารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู 1 ในชั้นตนไมไดอนุมัติให
สนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น โครงการเพื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่อาเภอวังจันทรแเสนอ
1

คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูประกอบดวย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอานวยการสานักงบประมาณ ผูอานวยการสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ผูอานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจานวนไมเกินหาคน เป็น
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แต อ ย า งไรก็ ดี เพื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลไดมีการสนับสนุนงบประมาณใหดาเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมใหกับฟื้นที่อาเภอวังจันทรแเบื้องตน ๒ โครงการ คือ
(๑) โครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโร
นา 2019 (COVID-19) เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ช ว ยเหลื อ เจ า พนั ก งานควบคุ ม โรคติ ด ต อ ในเขตท อ งที่ :
1 คน 1 ตาบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีระยะเวลาจาง จานวน ๔ เดือน คือ
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
(๒) โครงการโคก หนอง นา โมเดล จัดสรรผานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินการในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จานวน 6 พื้นที่เปูาหมาย ขณะนี้ไดมีการกาหนด
พื้นที่เปูาหมายและประเมินความพรอมเรียบรอยแลว อยูระหวาง ออกแบบพื้นที่เปูาหมาย ซึ่งโครงการนี้ไดมี
การมอบหมายใหสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังจันทรแ เป็นหนวยดาเนินโครงการ
•

6

•
•
•

•
•
•
•

แผนภาพ ขัน้ ตอนและความกาวหนาในการดาเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดลของอาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง
๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
นอกจากการเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณตาม พระราชก าหนดให อ านาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น เพื่ อ แก ไ ขปใ ญ หา เยี ย วยา และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว อาเภอวังจันทรแไดดาเนินการชวยเหลือ
ประชาชนชาวอาเภอวังจันทรแ ผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

กรรมการ ใหรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมอบหมาย เป็นเลขานุการ และผูแทนสานักงบประมาณ และผูแทนสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ เป็น
ผูชวยเลขานุการรวม โดยใหสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู
53

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

4
6

46 192 480

•
•
•
•

•
6

•

Smart Farmer

:

•

2019 COVID-19
:1

1

4

แผนภาพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง
๔.๑ มอบถุงยังชีพและปใจจัยดารงชีพ :
จากการส ารวจข อมู ล ประชาชนผู ไ ด รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ตากระบบฐานขอมูล Thai QM มีจานวนทั้งสิ้น ๒,๐๙๐
คน กระจายอยูตามตาบลตาง ๆ เมื่ออาเภอไดรับบริจาคถึงยังชีพและปใจจัยในการดารงชีพอื่นๆ จากจังหวัด
ระยอง เหล ากาชาดจังหวัดระยอง ภาคเอกชนและประชาชนผู มีจิตกุศลมา อาเภอวังจันทรแจะดาเนินการ
จัดสรรถุงยังชีพและปใจจัยดารงชีพใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบกระจายในทุกตาบลจนครบถวน ทาให
ประชาชนที่ไดรับถุงยังชีพสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในชวงสถานการณแการแพร ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๔.๒ มอบหนากากอนามัย :
ในการปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนาการอนามัยถือเป็น
อุป กรณแในการปู องกัน โรคที่ส าคัญ ซึ่งรั ฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายใหองคแกรปกครองส ว น
ทองถิ่นทุกแหงดาเนินการผลิตหนากากผาสาหรับแจกจายใหกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้ง ๕ แหงของอาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ไดสนองตอบนโยบายดังกลาวจัดทาหนากากผาแจกจาย
ใหกับประชาชนในพื้นที่เพื่อใหในการปูองกันการแพรระบาด นอกจากหนากากผาแลว ทางอาเภอวังจันทรแ
ไดรับบริจาคหนากากอนามัยจากองคแกรการกุศล บริษัท เอกชนและประชาชนผูมีจิตกุศลบริจาคมาเพิ่มเติม
อาเภอวังจันทรแไดดาเนินการจัดสรรและแจกจายใหกับประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งมีการรณรงคแใหประชาชน
ทุกคนสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งที่ออกจากบาน รวมทั้งการสรางความตระหนักรูวาหากไม
สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะทาใหเสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังเป็นการ
ปฏิบัติการตนตามแนวทางวิถีชีวิตใหม New Normal อีกดวย
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๔.๓ ตูปในสุข :
จากแนวความคิดที่จะชวยเหลือและแบงกันของเพื่อมนุษยแในยามที่ยากลาบาก อันเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้าในการดารงชีวิตผานตูปในสุข อาเภอวังจันทรแไดนาแนวคิดดังกลาวมาขยายผลในพื้นที่ โดยได
มีการตั้งตูปใน สุขขึ้นในพื้นที่องคแกรปกครองส วนทองถิ่น ๑ แหง ตออยางนอย ๑ ตู ซึ่งจากการดาเนินการ
ดังกลาวก็ปรากฏวามีประชาชนทั้งผูมีความพรอม มีจิตกุศลนาอาหารและสิ่ง ของมาใสในตูปในสุข เพื่อแบงปใน
น้าใจใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ อันเป็นการสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข
๕. การเตรี ย มความพร้ อ มกรณี เกิ ด การแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม่ อื่นๆ ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – 19 ในทุกพื้นที่
ทั่วโลก ไมเฉพาะประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการดารงชีวิตของประชาชนเป็นอันมาก ทาให ทุกชีวิตในโลก
ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในการดารงชีวิตประจาวัน ชีวิตการทางาน การประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการเตรียมความพรอมในการดาเนินการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อื่นๆ ในพื้นที่ อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ไดกาหนด
แนวทางในการดาเนินการ โดยแบงหนาที่และกาหนดรูปแบบความสัมพันธแพันธมิตรในการดาเนินการ ดังนี้
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาด โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อื่นๆ ในพื้นที่ ประกอบดวย
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แผนภาพ ผังการเตรียมความพรอมกรณีเกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อื่นๆ ในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง
สาหรับการเตรียมการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา 2019 รอบ 2 หรื อโรคอุบั ติ ใหม อื่น ๆ ในพื้นที่ ของอาเภอวังจันทรแนั้นไดมีการแบงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการดาเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพรระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบ ดังนี้
ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

ส่วนราชการ
 อาเภอ
โดยมีตาบล และ หมูบาน
เป็นหนวย สนับสนุนการ
ดาเนินการ

การปูองกันและยับยัง

การฟื้นฟูเยียวยา

• บังคับใชกฎหมาย
ดาเนินการตามมาตรการที่
รัฐบาล/จังหวัดกาหนด
• เตรียมความพรอม
ดานเครื่องมืออุปกรณแ
• วางมาตรการคัดกรอง
ผูเขาพื้นที่ รวมทั้งการ
• ประสานงานและบูรณาการ
• สรางการรับรูที่ถูกตองแก
ประชาชน

• สารวจผูไดรับผลกระทบ
• ใหความชวยเหลือตาม
มาตรการ/แนวทางที่ราชการ
กาหนด
• หาชองทางและวิถึการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางรายได
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
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 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
(สสอ.) โดยมี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบาน

• เตรียมความพรอมใน
การรักษา
• เตรียมความพรอม
ดานเครื่องมืออุปกรณแ
• การคัดกรองผูนาสงสัย
(PUI) ผูเขาพื้นที่
• การเฝูาระวังการแพรระบาด
• การดูแลผูกักกันตนเพื่อ
สังเกตอาการ
• บังคับใชกฎหมาย
ดาเนินการตามมาตรการที่
รัฐบาล/จังหวัดกาหนด
• สรางการรับรูที่ถูกตองแก
ประชาชน

 อื่นๆ

• หาชองทางและวิถึการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางรายได
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ตอ)
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

•
•
•
•

ภาคเอกชน

•
•

การปูองกันและยับยัง
บังคับใชกฎหมาย ดาเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐบาล/
จังหวัด/อาเภอกาหนด
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณแ
กาหนด
สรางการรับรูที่ถูกตองแก
ประชาชน และรณณงคแให
ปฏิบัติการตามกฎหมายกาหนด
สนับสนุนการดาเนินการอื่นๆ
เพื่อปูองกันและยับยังการ
แพรระบาดของโรค
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณแ
ใหความรวมมือ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดาเนินการตาม
มาตรการที่รัฐบาล/จังหวัด
กาหนด

การฟื้นฟูเยียวยา
• ใหความชวยเหลือตาม
มาตรการ/แนวทางที่ราชการ
กาหนด
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
รายไดเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนตามอานาจหนาที่

• สนับสนุนและความชวยเหลือ
ผูประสบภัย
• เสนอแนะความคิดเห็นหรือหา
ชองทางชวยเหลือผูประสบภัย
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ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ตอ)
ภาคประชาชน

การปูองกันและยับยัง
• ปฏิบัติตนตามมาตรการ
ที่กฎหมายกาหนด
• เฝูาระวังและใหความรวมมือกับภาค
ราชการ
• ไมเชื่อและเผยแพรขาวสารเท็จอัน
สรางความตื่นตระหนกแกสังคม

การฟื้นฟูเยียวยา
• ชวยเหลือตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. การพัฒนาเพื่อรองรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน
อนาคต
นอกจากการให ความชว ยเหลื อผู ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ โดยการมอบถุงยังชีพและปใ จจัยดารงชีพ การมอบหนากากอนามัย และตูปในสุข รวมทั้งการไดรับ
งบประมาณตามพระราชกาหนดใหอานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปใญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว เพื่อเป็นการ
เตรียมความพรอมในการใหการชวยเหลือประชาชนชาวอาเภอวังจันทรแ กรณีเกิดมีการแพร ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกครั้ง หรือเกิดวิกฤตการณแโรคอุบัติใหม อาเภอวังจันทรแ ไดศึกษาและถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชวงวิกฤตการณแการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผานมา
แลวไดวิเคราะหแศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหแพบวา

แผนภาพการเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง : วังจันทรแ เกษตรวิถีใหม
๕.๑ ศักยภาพของพื้นที่
• ประชาชนรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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• มีพื้นที่การเกษตร 226,845 ไร
• พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ได แ ก ยางพารา ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด ปาลแ ม มะม ว งหิ ม พา นตแ
มันสาปะหลัง ออย ฯลฯ
• เป็นที่ตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีชั้นสูง : สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกาเนิดวิทยแ
และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
• เป็นที่ตั้งของอางเก็บน้าประแสรแ เป็นแหลงเพื่อการเกษตร
•
๕.๒ ผลกระทบของวิกฤตการณแโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
• มูลคาการจาหนายทุเรียนและผลไมเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้น
• เกษตรกรเปลี่ ย นรูป แบบและวิธีการจาหนายสิ นคาจากเดิมจาหนายใหกับพอคาคนกลาง
และลง เป็นการจาหนายสินคาออนไลนแ
• มีรายไดเพิ่มสูงขึ้นมากกวา 1.5 เทาตัว เนื่องจาก ราคาขายเทากับราคาจาหนายในทองตลาด
ไมรวม คาขนสงซึ่งผูซื้อรับผิดชอบ
จากผลศึกษาและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชวงวิกฤตการณแการแพร ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผานมา และการวิเคราะหแศักยภาพของพื้นที่พบวา หากมีการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกครั้ง หรือเกิดวิกฤตการณแโรคอุบัติใหม อาเภอวังจันทรแ ไดจัดทาขอเสนอใน
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ดังนี้
• สงเสริมและพัฒนาความรู และศักยภาพ ดานการขายสินคาออนไลนแ
• ควบคุมมาตรฐานสิ น คาใหไดมาตรฐานมีความรับผิดชอบตอผู บริโ ภค (ไมขายทุเรียนออน
รับประกันสินคา)
• พัฒนาเป็นทุเรียนออรแแกนิค
• จด GI ทุเรียนวังจันทรแ
• ขอความรวมมือจาก สวทช.และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมทุเรียนและ
ผลผลิ ต การเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น และบริ ห ารจั ด การน้ าให มี
ประสิทธิภาพ
๗. การประเมิ น ผลส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การการฟื้ น ฟู วิ ก ฤตการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในการประเมินผลความสาเร็จในการบริหารจัดการการฟื้นฟูวิกฤตการณแการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของอาเภอวังจันทรแ พบวา
๗.๑ เกณฑแการประเมิน
ในการประเมินผลความสาเร็จ ไดมีการกาหนดเกณฑแในการประเมินประกอบดวย
(๑) รอยละความสาเร็จในการไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาเภอวังจันทรแขอรับการ
สนับสนุน
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(๒) ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการใหบรรลุเปูาหมาย
(๓) รอยละของประชาชนที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายของโครงการ
(๔) ร อยละของประชาชนที่ ไดรั บผลกระทบได รับการเพื่อ ฟื้นฟู เศรษฐกิจและสั งคมจน
สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข
๗.๒ การประเมินผล
จากการดาเนินการตามมาตรการฟื้นฟูวิกฤตการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ของอาเภอวังจันทรแ พบวา
(๑) อาเภอวั งจั น ทรแ ไ มไ ดรับ การสนับ สนุน งบประมาณในการด าเนินโครงการเพื่อ ฟื้น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อาเภอวังจันทรแ
ขอรับการสนับสนุนทั้ง ๖ โครงการ หากพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินข้อ ๑ อาเภอวังจันทร์ไม่ผ่านการ
ประเมิน เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แตอยางไรก็ดี อาเภอ วังจันทรแไดรับงบประมาณตามพระราช
กาหนดให อานาจกระทรวงการคลั งกูเ งิน เพื่อแกไขปใญหา เยียวยา และฟื้น ฟูเศรษฐกิจและสั ง คมที่ไดรั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑ โครงการ คือโครงการ
โคก หนอง นา โมเดล จั ดสรรผ านกรมการพัฒ นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพื้นที่เปู าหมายในการ
ดาเนินการในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ จานวน 6 พื้นที่เปูาหมาย ขณะนี้ไดมีการกาหนดพื้นที่เปูาหมายและ
ประเมิน ความพรอมเรียบรอยแลว อยูระหวาง ออกแบบพื้นที่เปูาหมาย ซึ่งโครงการนี้ไดมีการมอบหมายให
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอวั ง จั น ทรแ เป็ น หน ว ยด าเนิ น โครงกา ร นอกจากนี้ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ยังไดอนุมัติงบประมาณใหอาเภอสาหรับดาเนินโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหนาที่ผูชว ยเหลื อเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ตาบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โดยมีระยะเวลาจาง จานวน ๔ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ใน
อัตรา ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
(๒) หากพิจารณาผลการดาเนินโครงการใหบรรลุผลสาเร็จ สามารถตอบไดใน ๓ กรณี
(๒.๑) กรณีโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : ไมมีความกาวหนา เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
(๒.๒) กรณี ก ารด าเนิ น โครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่ ง จั ด สรรงบประมาณ
ผานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพื้นที่เปูา หมายในการดาเนินการในพื้นที่อาเภอวังจันทรแ
จานวน 6 พื้นที่นั้น ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกพื้นที่เปูาหมาย ประเมินความพร้อมเรียบร้อย โดยต่อไปจะเป็น
การออกแบบ การจัดหาผู้รับจ้างและดาเนินโครงการต่อไป ระดับความสาเร็จอยู่ในขั้นที่ ๑ การเตรียมการ
(๒.๒) กรณีจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโค
โรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1
ตาบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยนั้น ปรากฎวา อาเภอวังจันทรแไดวาจางบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ จานวน ๔ คน ครบตามอัตรากาลังที่ไดรับ
การจั ดสรรแล ว และผู ชว ยเหลื อเจ าพนั กงานควบคุมโรคติดต อ ทั้ง ๔ รายได เข าปฏิ บัติง านตั้งแตวัน ที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นตนมา มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก - ดีเดน จึงกลาวไดวา โครงการจ้างงานผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติ
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หน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตท้องที่ : 1 คน 1 ตาบล ของอาเภอวังจันทร์บรรลุ
เปูาหมาย มีความสาเร็จอยู่ในระดับ ๔ คงเหลือเพียงการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างให้ครบ ๑๐๐%
(๓) รอยละของประชาชนที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายของ
โครงการ : สาหรับกรณีการดาเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นั้น ยังไมสามารถประเมินจานวนประชาชน
ที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเนื่องจากอยูระหวางเตรียมการ สวนโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหนาที่ ผูชวยเหลือเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ตาบล ของอาเภอวังจันทรแบรรลุเปูาหมาย เนื่องจากมีการ
จางงานผูไดรับผลกระทบใหมีงานทา มีรายได ครบตามอัตราที่ไดรับการจัดสรรแลว
(๔) ส าหรั บ การประเมิ น ร อ ยละของประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบได รั บ การเพื่ อ ฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมจนสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขนั้น เนื่องจากโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหนาที่ ผูชวยเหลือเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ตาบล เป็นการดาเนินโครงการที่มีผลกระทบในวงจากัด
สวนการดาเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ที่อยูระหวางการเตรียมการนั้น นาจะเป็นโครงการที่สามารถทา
ใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดรับการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขได
อยางไรก็ดี นอกจากการดาเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวขางตนแลว หากมีการ
พัฒนาตามขอเสนอในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ทั้ง ๕ ขอ ดังนี้
• สงเสริมและพัฒนาความรู และศักยภาพ ดานการขายสินคาออนไลนแ
• ควบคุมมาตรฐานสิ น คาใหไดมาตรฐานมีความรับผิดชอบตอผู บริโ ภค (ไมขายทุเรียนออน
รับประกันสินคา)
• พัฒนาเป็นทุเรียนออรแแกนิค
• จด GI ทุเรียนวังจันทรแ
• ขอความรวมมือจาก สวทช.และ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมทุเรียนและ
ผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพดิน และบริหารจัดการน้าใหมีประสิทธิภาพ นาจะทาให
เศรษฐกิจและสังคมของอาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยองมีความเขมแข็งสามารถยืนหยัดสูกับวิกฤตการณแตางๆ
ไดอยางมั่นคง และประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยูที่ดี มีรายไดจากการทาเกษตรกรรมในพื้นที่ในระดับที่สูง มี
ขีดความสามารถดานการแข็งแรง รวมทั้งมีความยั่งยืน อันจะเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อกาว
ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางแนนอน
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)

ในระดับอาเภอวังจันทร์

7
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอแกลง
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 4 (กป.4)
นางศิริลักษม์
นางสาวยุคล

เหมาะพิชัย
นุมาศ

นายอธิสรรค์
นายภูริวัจน์
นายสมศักดิ์
ว่าที่ร้อยตรีอานพ
นายณรงค์เดช
นายสาโรจน์
พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

อินทร์ตรา
โชตินพรัตน์
สุขประเสริฐ
ศรีบุญลือ
ฉิมเล็ก
ไชยมาตร
วิเศษเขตการณ์

นายนพโรจน์

ศรีประเสริฐ

นายอาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดการญจนบุรี
นายอาเภอชียงคาน จังหวัดเลย
นายอาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายอาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร
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คานา
เอกสารรายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลั ก สู ต รนั ก ปกครองระดั บ สู ง (นปส.) รุ น ที่ ๗5 พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖3 ของสถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ
กระทรวงมหาดไทย โดยทาการประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายงานการศึกษานี้จะสาเร็จไมได หากไมไดรับความกรุณาจากทานสุรชัย ยุติธรรมนนทแ นายอาเภอ
แกลง และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอาเภอแกลงทุกทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลและเอกสารที่
เกี่ยวของ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเป็นประโยชนแอยางยิ่ง จนทาใหการศึกษาในครั้งนี้ สาเร็จลุลวงดวยดี
ทุกประการ
สุดทายนี้ ขอมอบคุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ใหแก ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ซึ่ง ผู
ศึกษาหวังวาเอกสารดังกลาวจะเป็นประโยชนแแกผูนาไปศึกษาไมมากก็นอย และขอขอบพระคุณผูที่เกี่ยวของ
ทุกทานมา ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทา
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗5
กลุ่มปฏิบัติการที่ (ก.ป.) 4
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของอาเภอแกลง
ข้อมูลทั่วไป
อาเภอแกลงหรืออีกชื่อหนึ่งวา “สามยาน” เดิมมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา อยูในเขตการปกครอง
ของมณฑลจันทบุรี มีที่ตั้งอยูบริเวณแหลมเมือง ตาบลปากน้ากระแส ตอมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช
2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการใหโอนเมืองแกลง ที่ขึ้นอยูกับ
มณฑลจันทบุรีไปขึ้นกับเมืองระยองและลดฐานะเป็นอาเภอและไดยายตัวเมืองมาตั้งอยูที่บานโพธิ์ทอง ตาบล
ทางเกวียน อยูทางทิศเหนือของวัดโพธิ์ทองในปใจจุบันมีหลวงแกลงแกลวกลา (ศรีบุญศิริ) ดารงตาแหนง
นายอาเภอแกลงคนแรก และในปีพระพุทธศักราช 2453 ไดยายจากบานโพธิ์ทองมาตั้งที่บานสามยาน
เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ราบลุมมีน้าทวมบอยครั้ง การขยายตัวทางสังคมอยางรวดเร็วเป็นเหตุใหที่วาการอาเภอที่
ตั้งอยูสามยานไมสามารถบริการประชาชนไดสะดวกเทาที่ควร จึงยายที่วาการอาเภออีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 9
มกราคม 2541 มาตั้งอยูที่ตาบลทางเกวียน สมัยนายวรชัย อุตตมชัย นายอาเภอ แกลงในขณะนั้น โดยได
ขอบริจาคที่ดินจากนายประทุม-นางอุทิศ ซื่อตรง นายโชคชัย เอี่ยมแมนศรี และนายโอบบุญ แยมศิริกุล ซึ่ง
เป็นผูมีจิตเป็นกุศล จานวน 47 ไร ใชสรางที่วาการอาเภอแกลงแหงใหมมี นายสุรชัย ยุติธรรมนนทแ ดารง
ตาแหนงนายอาเภอแกลงคนปใจจุบัน
คาขวัญอาเภอแกลง
“ แหลมแมพิมพแสวยหรู สุนทรภูครูกวี ประเพณีทอดผาปุากลางน้า
อุตสาหกรรมยางพารา กะปิน้าปลาขึ้นชื่อ เลื่องลือผลไม ”
ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน
(1) ขนาดและที่ตั้ง
อาเภอแกลงตั้งอยูทางทิศตะวันออกตอนลางของจังหวัดระยอง อยูหางจากจังหวัดระยอง
เป็นระยะทาง 47 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 788.46 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 13.5 ของเนื้อที่จังหวัด
ระยองมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตออาเภอเขาชะเมา และอาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดตออาเภอแกงหางแมว และอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต
ติดตอชายฝใ่งทะเลอาวไทย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
(2) ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนว
ภูเขาบางสวน พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นที่ ราบเชิงเขาสลับกับที่ดอนลูกคลื่นทาง ทิศใตเป็นที่ลาดต่าลงสูอาวไทย
มีชายทะเลเวาแหวงติดอาวไทยยาวประมาณ 35 กิโลเมตร หรือรอยละ 35 ของจังหวัดระยอง มีแมน้าสาคัญ
1 สาย คือ แมน้าประแสรแ มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร โดยมีตนกาเนิดจากทิวเขาในจังหวัดชลบุรี ไหล
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ผานทองที่ตาบลกระแสบน ตาบลบานนา ตาบลทางเกวียน ตาบลทุงควายกิน และไหลลงสูทะเลที่ตาบลคลอง
ปูนและตาบลปากน้ากระแส
(3) ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนในฤดูฝนโดยปกติ จะมีฝนตกชุก
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม
(4) แหล่งน้า
แหลงน้าที่สาคัญของอาเภอแกลง อางเก็บน้าประแสรแ มีที่ตั้งอยูในเขตอาเภอวังจันทรแ โดย
กรมชลประทานจะปลอยน้าลงสูแมน้าประแสรแทาใหมีน้าตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหลงน้าอื่น ๆ เชน คลองโพล
คลองวังหวา คลองละโอก คลองกระแสบน และอางเก็บเขาจุก ซึ่งปริมาณน้าขึ้นอยูกับปริมาณน้าฝนในแตละปี
2.4 การปกครองการปกครองท้องที่ จานวน 15 ตาบล 147 หมูบาน ประกอบดวย
1. ตาบลกระแสบน
ประกอบดวย 14 หมูบาน
2. ตาบลบานนา
ประกอบดวย 13 หมูบาน
3. ตาบลวังหวา
ประกอบดวย 14 หมูบาน
4. ตาบลทุงควายกิน ประกอบดวย 13 หมูบาน
5. ตาบลปากน้ากระแส ประกอบดวย 8 หมูบาน
6. ตาบลกองดิน
ประกอบดวย 11 หมูบาน
7. ตาบลทางเกวียน
ประกอบดวย 10 หมูบาน
8. ตาบลเนินฆอ
ประกอบดวย 9 หมูบาน
9. ตาบลคลองปูน
ประกอบดวย 9 หมูบาน
10. ตาบลหวยยาง
ประกอบดวย 9 หมูบาน
11. ตาบลพังราด
ประกอบดวย 8 หมูบาน
12. ตาบลสองสลึง
ประกอบดวย 8 หมูบาน
13. ตาบลชากโดน
ประกอบดวย 8 หมูบาน
14. ตาบลชากพง
ประกอบดวย 7 หมูบาน
15. ตาบลกร่า
ประกอบดวย 6 หมูบาน
2.5 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบดวย เทศบาล 8 แหงและองคแการบริหารสวนตาบล 9 แหง
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3) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเขตอาเภอแกลง
3.1 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จานวน 4 แหง ดังนี้
1) สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง
2) สานักงานขนสงจังหวัดระยอง สาขาอาเภอแกลง
3) หมวดทางหลวงแกลง - แขวงทางหลวงระยอง
4) สานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง ประจาอาเภอแกลง
3.2 หน่วยงานราชการส่วนกลาง จานวน 5 แหง ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
2) ศูนยแวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝใ่งอาวไทย ฝใ่งตะวันออก
3) สถานีพัฒนาปุาชายเลน ที่ 1 (จังหวัดระยอง)
4) สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 9
5) สานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาอาเภอแกลง
3.3 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับอาเภอ จานวน 12 แหง ดังนี้
1) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแกลง
2) สานักงานสาธารณสุขอาเภอแกลง
3) สานักงานเกษตรอาเภอแกลง
4) ที่ทาการสัสดีอาเภอแกลง
5) สานักงานปศุสัตวแอาเภอแกลง
6) สานักงานประมงอาเภอแกลง
7) ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแกลง
8) สถานีตารวจภูธรแกลง
9) สถานีตารวจภูธรบานกร่า
10) สถานีตารวจภูธรปากน้าประแสรแ
11) สานักงานวัฒนธรรมอาเภอแกลง
12) หนวยประสานงานปุาไมอาเภอแกลง
3.4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 9 แหงดังนี้
1) สานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอาเภอแกลง
2) สานักงานประปาสวนภูมิภาคอาเภอแกลง
3) ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง
4) ธนาคารออมสิน สาขาแกลง
5) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร อาเภอแกลง
6) สวนพฤกษศาสตรแระยอง
7) การยางแหงประเทศไทยสาขาแกลง
8) บริษัท ไปรษณียแไทย จากัด (ปณท) อาเภอแกลง
9) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาแกลง
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4) ประชากร
ประชากร 133,167 คน แยกเป็นชาย 64,025คน หญิง 69,142 คน
ความหนาแนนของประชากรเทากับ 166 คนตอตารางกิโลเมตร
ข้อมูลประชากรอาเภอแกลง (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)

ประชากร
ลาดับ

ตาบล

ครัวเรือน

เนื้อที่

รายได้เฉลี่ย
ของประชากร
(ตร.กม.)
ในตาบล(บาท)
79
80,355

1

กระแสบน

4,505 4,015 4,421 8,436

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
6,375

2

กร่า

4,131 2,630 3,125 5,755

4,628

13

544,709

3

กองดิน

4,259 5,028 5,286 10,314 10,304

94

124,000

4

คลองปูน

2,427 3,065 3,195 6,260

4,999

27

96,593

5

ชากโดน

2,197 2,972 2,941 5,913

4,925

32

628,616

6

ชากพง

5,246 4,615 4,758 9,373

7,144

35

647,212

7

ทางเกวียน

3,641 3,634 3,751 7,385

5,486

37

97,659

8

ทุงควายกิน

7,278 7,699 8,194 15,893 12,598

82

1,039,642

9

เนินฆอ

1,864 2,247 2,358 4,605

3,752

36

35,000

10

บานนา

3,206 4,314 4,258 8,572

8,468

71

1,073,048

11

ปากน้ากระแส

2,412 3,143 3,279 6,422

5,117

9

748,830

12

พังราด

2,008 3,025 3,252 6,277

6,100

42

514,615

13

วังหวา

4,145 4,457 4,912 9,369

7,472

59

1,703,824

14

สองสลึง

2,394 2,765 2,885 5,650

5,640

48

729,168

15

หวยยาง

1,671 1,753 1,925 3,678

3,646

43

1,561,001

ชาย

หญิง

รวม

5) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับอาเภอปี 2562
(ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)
- รายไดเฉลี่ยตอคนตอปีของคนในพื้นที่ เป็นจานวน 186,389.58 บาท/คน/ปี
- รายไดตอครัวเรือนตอปี เป็นจานวน 439,269.01 บาท/ครัวเรือน/ปี
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6) การศึกษา
6.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
(ขอมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 https://data.bopp-obec.info) จานวน 59 แหง
6.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 แหง ไดแก
6.3 จานวนสถานศึกษาของเอกชน
1) ระดับก่อน – ประถมศึกษา จานวน 3 แหง
2) ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แหง
6.4 ระดับอาชีวศึกษา จานวน 3 แหง
7) สาธารณสุข
อาเภอแกลงมีสถานบริการดานสาธารณสุข ดังนี้
- โรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 1 แหง
- โรงพยาบาลของเอกชน
จานวน 1 แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล จานวน 23 แหง
- ศูนยแบริการสาธารณสุขเทศบาล จานวน 1 แหง
- คลินิก
จานวน 63 แหง
- ทันตแพทยแ
จานวน 9 คน
- แพทยแ
จานวน 22 คน
- พยาบาล
จานวน 168 คน
- เภสัชกร
จานวน 16 คน
- เจาหนาที่สาธารณสุข
จานวน 183 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข
จานวน 2,490 คน
8) ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
- มีวัดจานวน 77 แหง (วัดมหานิกาย จานวน 72 แหง วัดธรรมยุต จานวน 5 แหง)
และสานักสงฆแจานวน 5 แหง
- มัสยิดจานวน 1 แหง
- โบสถแคริสตแ 1 แหง
9) การคมนาคม
อาเภอแกลงมีการคมนาคมทางบกที่ส ะดวกมีทางหลวงติดตอระหวางอาเภอภายใน
จังหวัดระยอง และอาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีถนนสายสาคัญ ดังนี้
(1) ถนนสุขุมวิททางหลวงแผนดินหมายเลข 3 เชื่อมอาเภอแกลงกับอาเภอเมืองระยอง
ระยะทาง 47 กิโลเมตร ปรับปรุงเป็นถนน 4 เลน แลวเสร็จเมื่อปี 2540 เชื่อมอาเภอแกลงกับจังหวัดจันทบุรี
โดยผานอาเภอนายายอาม อาเภอทาใหม ระยะทาง 63 กิโลเมตร ทาใหการจราจรสะดวกขึ้นเป็นอยางมาก
หากเดิ น ทางจากอ าเภอแกลงไปยั ง กรุ ง เทพมหานครด ว ยเส น ทางสายนี้ จะใช ร ะยะทางประมาณ 280
กิโลเมตร
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(2) ถนนสายบานบึง - แกลงทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เชื่อมอาเภอแกลงกับอาเภอ
บานบึ ง จังหวัดชลบุรี โดยผานอาเภอวังจั นทรแ จังหวัดระยอง อาเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง
ประมาณ 90 กิโลเมตร ปรับปรุงเป็นถนน 4 เลน แลวเสร็จเมื่อปี 2540 เชนเดียวกัน หากเดินทางจากอาเภอ
แกลงไปกรุงเทพมหานครดวยเสนทางสายนี้ จะใชระยะทาง ประมาณ 173 กิโลเมตร
(3) สาหรับเสนทางติดตอระหวางตาบลสวนใหญเป็นถนนลาดยาง สวนถนนภายในตาบล ยัง
เป็นถนนลูกรังที่ตองมีการปรับปรุงทุกปีจานวนถนนภายในอาเภอ มีประมาณ 714 สาย แยกเป็น
- ทางหลวงแผนดิน จานวน 7 สาย
- ทางหลวงชนบท จานวน 4 สาย
- ทางหลวงทองถิ่น จานวน 703 สาย
(4) เส นทางบายพาสเลี่ ยงเมืองแกลงรูปแบบการกอสรางเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 344 เป็นถนน 4 เลน กวาง 3.50 เมตร เพื่อแกไขปใญหาการจราจรของ
อาเภอแกลง โดยผาน ตาบลวังหวา ทางเกวียน ตาบลบานนา และตาบลกระแสบนรวมระยะทาง 11.531
กิโลเมตร
10) การติดต่อสื่อสาร
มีที่ทาการไปรษณียแเปิดบริการรวม 4 แหง ใหบริการดานการสื่อสารไปรษณียแและโทรคมนาคม
ในประเทศและตางประเทศ ไดแก บริษัทไปรษณียแไทย จากัด (ปณท) อาเภอแกลง, บริษัทไปรษณียแไทย จากัด
(ปณท) สาขาประแสรแ บริษัทไปรษณียแไทย จากัด (ปณท) สาขากร่า และบริษัทไปรษณียแไทย จากัด (ปณท)
สาขาหนองกะพอ
11) การสาธารณูปโภค
- การไฟฟูาการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับซื้อกาลังไฟฟูาจากการไฟฟูาฝุาย
ผลิต 6 แหง โดยอาเภอแกลงใชไฟฟูาจากสถานีจายไฟฟูายอย ระยอง 1 ตั้งอยูที่ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมือง
ระยอง และใชไฟฟูาจากสถานีควบคุมการจายไฟฟูาแกลงอีกหนึ่งแหง
- การประปาอาเภอแกลงมีประปาสวนภูมิภาค จานวน 1 แหง คือ การประปาสวน
ภูมิภาคปากน้าประแสรแ การประปาเทศบาลตาบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลตาบลกองดินประปา
มาตรฐาน จานวน 3,942 ครัวเรือน และประปาหมูบาน จานวน 18,145 ครัวเรือน
12) ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของอาเภอแกลง ปี 2562/2563
พื้นที่ถือครองทั้งหมด ๔๓๕,๓๔๔ ไร พื้นที่การเกษตร ๓๓๒,๐๔๔ ไร ครอบครัวเกษตรกร
๑๕,๐๐๐ ครัวเรือน
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ชนิดพืช

พื้นที่ปลูก

พื้นที่ให้ผลผลิต

ยางพารา
ปาลแมน้ามัน

147,902
3,487

104,914
2,954

มะพราว

2,878

2,850

มังคุด
ขนุน
เงาะ
มะมวง
ทุเรียน
ลองกอง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
ขาวนาปี

7,504
5,168
888
1,398
41,742
573
627
1,095
2,025

7,466
4,411
876
1,509
35,537
573
509
795
2,025

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
220
2,420
ออน 960 ผล/ไร
แก 768 ผล/ไร
688
3,736
1,525
1,036
1,800
507
4,016
5,320
420

ผลผลิตรวม
(ตัน)
23,081.08
6,901.84
2,188.80
5,136.61
16,479.50
1,335.90
1,563.32
67,566.60
290.51
2,044.14
4229.40
926.10

13) ด้านการพาณิชย์
- อสังหาริมทรัพยแ หมูบานจัดสรร จานวน 22 แหง
- ธนาคารพาณิชยแ ธนาคารพาณิชยแ จานวน 10 แหง
- โรงแรม/ที่พัก ที่มีจานวนหองต่ากวา 30 หอง
จานวน 69 แหง
- โรงแรม/ที่พักที่มีจานวนหองระหวาง 30 – 100 หอง จานวน 17 แหง
- โรงแรม/ที่พักที่มีจานวนหองตั้งแต 100 หองขึ้นไป
จานวน 3 แหง
- โฮมสเตยแ จานวน 8 แหง
- สถานบริการน้ามัน
สถานีบริการน้ามันที่มีรานคาสะดวกซื้อใหบริการ จานวน 14 แหง
สถานีบริการน้ามันที่ไมมีรานสะดวกซื้อใหบริการ จานวน 24 แหง
- รานคาปลีก
ซุปเปอรแเซนเตอรแ (สินคาเกรด C/D) เชน บิ๊กซี,เทสโกโลตัส เป็นตน จานวน 1 แหง
ซุปเปอรแมาเก็ต (สินคากลุมของใชประจาวัน) เชน เซเวนฯ โลตัส express ซีเจ เป็นตน
จานวน 14 แหง
- รานทอง/รานอัญมณี
จานวน 16 แหง
- ศูนยแแสดงรถยนตแ/รถจักรยานยนตแ
ศูนยแแสดงรถยนตแ
จานวน 5 แหง
ศูนยแแสดงรถจักรยานยนตแ จานวน 13 แหง
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14) ด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
มีจานวนผูผ ลิต/ผูประกอบการ ที่สมัครลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ปี 2561 ปใจจุบัน จานวน 201 ราย 344 ผลิตภัณฑแ ซึ่งแยกเป็นประเภท ดังนี้
- กลุมผูผลิตชุมชน
จานวน 79 ราย
126 ผลิตภัณฑแ
- ผูผลิตชุมชนที่เป็นเจาของรายเดียว
จานวน 115 ราย
212 ผลิตภัณฑแ
- ผูผลิตวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม จานวน 5 ราย
6 ผลิตภัณฑแ
15) ด้านการท่องเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวที่สาคัญของอาเภอแกลงซึ่งเป็นที่รูจักของคนทั่วไปและผูเดินทางมา
ทองเที่ยวเสมอ ประกอบดวย
1) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ ไดแก อนุสาวรียแสุนทรภู กวีเอกของประเทศ ตาบลกร่า พระ
อุโบสถวัดสารนารถธรรมาราม ตาบลทางเกวียน ซึ่งจาลองสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนาไวที่นี่ ศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตาบลปากน้ากระแส คายกองดินปืน วัดกองดิน หมุดประวัติศาสตรแที่ 26 เสนทางเดินทัพ
ไปจันทบูรณแของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก หาดแหลมแมพิมพแ ซึ่งเป็นหาดทรายที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
อาเภอแกลง เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะมันนอก หรืออีกชื่อหนึ่งวา “เกาะสามมัน” เป็นเกาะที่นาสนใจไม
แพเกาะเสม็ด เนื่ องจากมีศูน ยแเพาะพัน ธุแเตาทะเลซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวอยูไมนอยหมูบาน
ชาวประมงเป็นหมูบานของชาวประมงที่ ทาอาชีพประมงหลายชั่วอายุคนเป็นคนพื้นบานที่มีวิถีความเป็นอยู
นาสนใจชวนให นักทองเที่ยวมาสัมผัส นอกจากนี้แหล งทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นที่นิยมอีกแห งหนึ่ง
คือ ทุงโปรงทองถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่ใหความรู สรางความเขาใจในเรื่องระบบนิเวศนแของปุาชายเลน ไดเห็น
ความสวยงามตามธรรมชาติของ ปุาโกงกาง ไมโปรง และไมริมชายฝใ่ง จุดเดนของบริเวณนี้คือ ตนโปรงที่ขึ้น
หนาแนนอยูเต็มพื้นที่ สะทอนสีเขียวออนตา จนเรียกวา เป็นทุงโปรงทองตลอดจนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
อื่น ๆ เชน สวนพฤกษศาสตรแระยองจัดตั้ งขึ้นเพื่อเป็นศูนยแศึกษาวิจัย และรวบรวมพรรณไมในภาคตะวันออก
และเพื่ออนุรักษแทรัพยากรพันธุแพืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้าและปุาเสม็ด รวมถึงเพื่อเป็น
แหลงใหความรูของประชาชน แหลงพักผอนหยอนใจ และเป็นแหลงทองเที่ยวเรียนรูในเชิงนิเวศแกผูเข าชม
นอกจากนี้ยังมีสะพานรักษแแสม สะพานทุงฝาด ซึ่งเป็นสะพานเดินชมและศึกษาระบบนิเวศนแปุาชายเลน อาง
เก็บน้าเขาจุก เขาถ้าระฆังทอง เป็นตน
3) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน สวนบานเรา ตาบลกระแสบน สวนคุณพิชัย กองเสนาะ
ตาบลชากโดน สวนคุณเสริมศักดิ์ ตาบลกระแสบน สวนลุงเสส ตาบลกองดิน เป็นตน ซึ่งเป็นสวนผลไม ที่มี
ผลไมคุณภาพดีหลากหลายชนิด
4) ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยแเรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจารุง ศูนยแ
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง เป็นตน เป็นแหลงเรียนรูทางดานการเกษตรวิถีชีวิตของสังคมชนบท และการนอม
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปรับใชและเปิดใหประชาชนทั่วไป ผูที่
สนใจเขาศึกษาดูงาน
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ส่วนที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
1. สถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ในตนปี ๒๕๖๒ มาจนปใจจุบนั ความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหมที่สรางผลกระทบอยางมหาศาลไปทุก
วงการคงหนีไมพนการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยูแลววา การ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดสรางความโกลาหลวุนวายใหกับโลกอยางหนักหนวงทุกดาน ไมวาจะ
เป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสาเหตุมาจากไวรัส
โคโรนาสายพันธุแใหมเริ่มตน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑล
หูเปุยแ ประเทศจีน องคแการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเป็น"การระบาดใหญ" หรือ pandemic ในวันที่ 11
มีนาคม 2563 หลังจากเชื้อลุกลามไปใน 118 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นกลุม
ของไวรัสที่ทาใหเกิดโรคในสัตวแเลี้ยงลูกดวยนมและนก
ในมนุษยแนั้นไวรัสโคโรนาทาใหเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มักจะไมรุนแรง เชน
โรคไขหวัด โดยจะปรากฏในรูปแบบที่พบไดยาก เชน โรคซารแส, โรคเมอรแส และ COVID-19 ซึ่งจะทาใหผูติด
เชื้อเสียชีวิตได อาการจะแตกตางกันไปในแตละสายพันธุแ เชน ในไกไวรัสทาใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
สวนบน ในขณะที่วัวและหมูทาใหเกิดอาการทองเสียไมมีวัคซีนหรือยาตานไวรัสเพื่อปูองกันหรือรักษาการติด
เชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษยแ หากพิจารณาจากรายงานความเสี่ยงโลกหรือ Global Risk Report ที่สภาเศรษฐกิจ
โลก (WEF) นาเสนอในแตละปีนั้น จะพบวาความเสี่ยงจากโรคติดตอแพรเชื้อ (Infectious Diseases) นั้น ถูก
จัดอันดับใหเป็นหนึ่งในสิบความเสี่ยงสาคัญที่ทุกองคแกรจะตองใหความสาคัญโดยเฉพาะในเชิงของผลกระทบ
สาหรับการจัดการกับวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปใจจุบันนี้นั้น นับวายังคงมีความเสี่ยงอยางตอเนื่องดวย
เหตุผลที่วาเรายังคงไมสามารถคาดการณแไดถึงระยะเวลาที่จะสิ้นสุด (เมื่อมีวัคซีนรักษาหรือควบคุมการระบาดได)
2. สถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย
จากสถานการณแการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 (COVID-19) ปใจจุบัน
พบวา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยมียอดผูติดเชื้อสะสม 3,017 คน ผูติดเชื้อใหม 0 ราย
และอยูอันดับที่ 66 ของโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่นายินดี เนื่องจากที่ผานมา ประเทศไทยเคยมียอดผูติดเชื้อรายใหม
พุงถึงหลักรอยคน ซึ่งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ก็ไดชวยกันอยางเต็มที่ เพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อโค
วิด-19 โดยมีลาดับเหตุการณแ ดังนี้

1. เดือน มกราคม 2563
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วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 มีการพบผูปุวยที่ไดรับการยืนยันรายแรก นับเป็นรายแรกที่
พบนอกประเทศจีน โดยเป็นหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี ซึ่งมีถิ่นฐานอยูในนครอูฮั่น เธอไมเคยเดินทางไปยังตลาด
อาหารทะเลหวาหนานมากอน แตเคยไปที่ตลาดอื่นแทน เธอมีอาการเจ็บคอ มีไข มีอาการหนาวสะทาน และ
ปวดศีรษะ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 และไดเดินทางกับครอบครัว และกลุมทัวรแจากนคร อูฮั่น มายังทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยเธอถูกตรวจพบดวยกลองตรวจจับความรอน และถูกนา
ตัวสงโรงพยาบาลในวันเดียวกัน 4 วันใหหลัง จากการใช RT-PCR ผลการทดสอบหาไวรัสโคโรนาสายพันธุแใหม
นั้น ผลเป็นบวก
ผูปุวยรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 74 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินจากนคร
อูฮั่น ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ชายอายุ 18 ปี เดินทางถึงยังเชียงใหม
ดวยเที่ยวบินจากนครอูฮั่นถูกนาตัวสงโรงพยาบาลนครพิงคแ และผูอานวยการสานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1
เชี ย งใหม ได ร ะบุ ว าบุ ค คลดั งกล า วเป็ น ผู ต องสงสั ย ติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา และมีก ารส ง ตัว อย างเลื อดไปยั ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ เพื่อตรวจสอบ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศวาพบผูปุวยในประเทศไทย
เป็นรายที่ 3 และ 4 โดยรายที่ 3 เป็นนักทองเที่ยวชายชาวจีน อายุ 68 ปี คลายกรณีกอนหนา และรายที่ 4
เป็ น หญิ ง ไทย อายุ 74 ปี ซึ่ ง เดิ น ทางกลั บ มาจากนครอู ฮั่ น และเข า รั บ การรั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาล
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
มีการยืนยันผูปุวยรายที่ 5 ในวันที่ 24 มกราคม เป็นหญิงชาวจีน อายุ 33 ปี เดินทางมาจาก
นครอูฮั่นพรอมบุตรสาว อายุ 7 ปี ซึ่งไมมีการติดเชื้อ มีรายงานวาเธอเขารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลราช
วิถี ในสามวันใหหลังนับจากที่เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มกราคม
วันที่ 25 มกราคม 2563 หนวยราชการของอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ รายงานวาพบ
ผูปุวยเป็นหญิงชาวจีน อายุ 73 ปี ที่เดินทางมาจากนครอูฮั่นตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2563 และเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในหัวหิน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผลการตรวจเลือดแรกใหผลเป็นบวก
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่กาลังรอผลยืนยันจากหองปฏิบัติการอื่นรวมดวย
วันที่ 26 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงสรุปสถานการณแ โดยมีผูปุวย
ยืนยันแลว 8 คน รวมถึงกรณีจากหัวหินดวย เนื่องจากผลทดสอบทางหองปฏิบัติการออกแลว ทั้งหมดเป็น
ชาวจีน ยกเวนหญิงไทยคนเดียวจากจังหวัดนครปฐม และผูปุวย 5 คนแรก ไดรับการรักษาจนอาการดีขึ้น
และออกจากโรงพยาบาลไปแลว และมีผูตองสงสัยรอการยืนยันอีก จานวน 39 ราย
วันที่ 28 มกราคม 2563 มีการยืนยันผูปุวยเพิ่มอีก 6 ราย โดย 5 คน เป็นสมาชิก
ครอบครัวเดียวกันจากนครอูฮั่น และอีกรายมาจากฉงชิ่ง เป็นผลใหประเทศไทยเริ่มคัดกรองนักทองเที่ยวชาว
จีนทุกคนในทันที
วันที่ 31 มกราคม 2563 มีรายงานผูปุวยเพิ่มเติมอีก 5 ราย ทาใหจานวนผูปุวยรวมอยูที่
19 ราย หนึ่งในนั้นเป็นคนขับรถแท็กซี่ ที่ไมเคยเดินทางไปยังประเทศจีน และตองสงสัยวาอาจติดเชื้อจาก
นักทองเที่ยวชาวจีนที่รับมา ทาใหเป็นกรณีแรกของการแพรระหวางมนุษยแสูมนุษยแของไวรัสในประเทศไทยมี
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รายงานวาคนขับแท็กซี่ไดติดตอกับคนอื่นอยางนอย 13 คน สวนใหญเป็นสมาชิกในครอบครัว กอนจะเดินทาง
ไปเขารับการรักษา สวนผูปุวยรายอื่นเป็นชาวจีน
2. เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 2 กุมภาพันธแ 2563 แพทยแ 2 คนจากโรงพยาบาลราชวิถี พบความสาเร็จในการรักษา
ผูปุวยที่มีอาการรุนแรงจากไวรัสโคโรนา โดยใชยารักษาไขหวัดใหญ (โอเซลทามิเวียรแ) และเอชไอวี (โลปินา
เวียรแและริโตนาเวียรแ) โดยคนไขอาการดีขึ้นอยางมากภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากนาไปรักษา อยางไรก็ตาม
ยังเร็วเกินไปที่จะกลาวไดวาวิธีการนี้จะสามารถนาไปใชกับผูปุวยรายอื่นได
วันที่ 4 กุมภาพันธแ 2563 รัฐบาลไทยสงเที่ยวบินของสายการบิน ไทยแอรแเอเชีย ไปรับ
พลเมือง 138 คน ที่ติดอยูในนครอูฮั่นจากมาตรการปิดเมือง โดยเครื่องลงจอดที่ ทาอากาศยานนานาชาติ
อูตะเภา (ระยอง–พัทยา) ในเวลา 19:00 น. โดยในบรรดาผูไดอพยพมาทั้งหมดมีผูมีไขสูงถูกนาสงโรงพยาบาล
6 ราย สวนที่เหลือถูกกักโรคไวที่สัตหีบ เป็นเวลา 2 สัปดาหแ และยังมีผูที่ไมไดอพยพอีก 3 คน ประกอบดวย
นักศึกษา 2 คน ที่มีไขสูง และอีกคนเนื่องจากวีซาหมดอายุ ในวันเดียวกัน มีการยืนยันผูปุวยเพิ่มเติมอีก 6 ราย
รวมถึงคูส ามีภ รรยาชาวไทยที่เพิ่งเดิน ทางกลั บมาจากประเทศญี่ปุน และยังไมแนชัดวา ทั้งคูติดเชื้อมาใน
ระหวางการเดินทาง หรือหลังจากกลับมาประเทศไทยแลว และอีก 2 กรณีเป็นคนขับรถ
ซึ่งรับสง
ผูโดยสารชาวจีน
วันที่ 8 กุมภาพันธแ 2563 มีผูปุวยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย เป็นชาวจีน 2 ราย เป็นผูโดยสาร
ที่เดินทางมากับเที่ยวบินอพยพเมื่อ 4 วันกอน และที่เหลือเป็นชาวไทยที่ไดสัมผัสกับนักทองเที่ยว รวมทาใหมี
ผูปุวยยืนยันเป็น 32 ราย
วันที่ 11 กุมภาพันธแ 2563 มีผูปุวยยืนยันเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 33 ราย
วันที่ 15 กุมภาพันธแ 2563 มีการพบหญิงชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผูปุวยรายที่ 35 ทางานอยู
ในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง โดยเป็นกรณีแรกที่ผูปุวยเป็นบุคลากรดานสาธารณสุขในประเทศไทย จากการ
สอบสวนพบวา บุคคลนี้มิไดมีการสวมหนากากอนามัยและชุดปูองกันขณะใหการรักษาผูปุวย ทั้งนี้มีรายงาน
หลายแหงออกมากลาววาบุคคลนี้ทางานอยูที่ สถาบันบาราศนราดูร ซึ่งไมใชเรื่องจริง และภายหลังมีการชี้แจง
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ตอมานับเป็นเวลา 8 วันที่ไมมีผูปุวยเพิ่มเติม จนวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2563 มีการรายงาน
ผูปุวยเพิ่มอีก 2 ราย ทาใหยอดรวมเป็น 37 ราย สองวันตอมา จานวนผูปุวยเพิ่มเป็น 40 ราย เป็นชาวไทยที่
เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุน โดยเป็นคูตายายที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดฮอกไกโด และไดแพร
เชื้อตอไปยังหลานชายวัย 8 ปี ที่บาน ขณะกอนเขารับการรักษา โดยมีกลุมเสี่ยงจานวน 101 คนที่ทั้งคูได
สัมผัสดวยซึ่งไดรับการตรวจหาไวรัส ประกอบดวย สมาชิกกลุมทัวรแ สมาชิกในครอบครัว ผูโดยสารที่เดินทาง
มาโดยเที่ ย วบิ น เดี ย วกั น บุ ค ลากรทางการแพทยแและเพื่ อนร ว มชั้ นของหลานชาย ซึ่ง ในกรณีนี้ นายอนุทิ น
ชาญวีรกูลกูลรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดกลาววาการที่คุณตาปกปิดประวัติการเดินทางเมื่อเดินทาง
ไปพบแพทยแ ทาใหตัวของคุณตาเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นซูเปอรแสเปรดเดอรแ
วันที่ 29 กุมภาพันธแ 2563 มีการพบผูปุวยรายใหมอีก ทาใหยอดรวมเป็น 42 ราย โดยผูปุวยเป็น
พนักงานขาย อายุ 21 ปี ซึ่งจากลักษณะการทางานทาใหตองมีการสัมผัสกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
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3. เดือน มีนาคม 2563
วันที่ 1 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผูเสียชีวิตรายแรกของประเทศ
เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ซึ่งมีอาการไขเลือดออกมาแตเดิมเมื่อปลายเดือนมกราคม ที่โรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่ง ตอมาไดมีการสงตัวตอไปยัง สถาบันบาราศนราดูร ในวันที่ 5 มีนาคม ภายหลังจากการทดสอบพบวาติด
เชื้อโควิด-19 ดวย จึงไดมีการรักษาและหายดีตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธแ อยางไรก็ตาม ความเสียหายที่ไวรัส
สรางเอาไวที่ปอดของผูปุวยเกินกวาจะรักษาได ตอมาผูปุวยเสียชีวิตดวยกลุมอาการการทาหนาที่ผิดปกติของ
หลายอวัยวะ ในวันที่ 29 กุมภาพันธแ
วัน ที่ 15 มีน าคม 2563 มีคาสั่ งนายกรัฐ มนตรี ปลดอธิบดีกรมการคาภายใน โดยให
ทันตแพทยแ ประโยชนแ เพ็ญสุต เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการคาภายใน เป็นคาสั่งที่วิพากษแวิจารณแอยาง
กวางขวาง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีสั่งปลดเอง และแตงตั้งเป็นกรรมการและผูชวยเลขานุการ ศบค.
วันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลมีนโยบายใหปิดสถานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นกิจวัตร ซึ่ง
เสี่ยงตอการแพรเชื้อไดงา ย โดยสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา รานนวด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ
นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ใหปิดตั้งแต 18–31 มีนาคม ขณะที่สนาม
มวย สนามกีฬา สนามมา ใหปิดทันทีจนกวาสถานการณแจะคลี่คลาย และใหงดการจัดกิจกรรมรวมคนจานวน
มากที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรค และใหทุกหนวยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทางาน
และการทางานที่บาน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทยอยเดินทางกลับตางจังหวัด
วันที่ 24 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน มีผูเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวม
ผูเสียชีวิต 4 ราย และมีผูปุวยรายใหม 106 ราย รวมผูปุวยสะสมในไทย 827 ราย โดยผูเสียชีวิต 3 ราย
ไดแก ชายไทย อายุ 70 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นผูปุวยที่มีอาการวัณโรครวม รักษาที่
สถาบันบาราศนราดูร คนที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 79 ปี มีประวัติเดินทางไปดูมวยที่สนามมวย มีอาการหนัก
ตั้งแตแรกรับ มีโรคประจาตัวหลายโรค รักษาที่สถาบันบาราศนราดูร และคนที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 45 ปี มี
ภาวะโรคเบาหวานและโรคอวนอยูเดิม รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ
วั น ที่ 25
มี น าคม 2563 รั ฐ บาลประกาศสถานการณแ ฉุ ก เฉิ น ในทุ ก เขตท อ งที่ ทั่ ว
ราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยมีระบุสิ่งที่หามทาและใหทา เชน
หามเขาพื้นที่เขตกาหนดตามคาสั่งผูวาฯ หามคนทั้งหลายเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย (มีขอยกเวนสาหรับ
บุคคลตาง ๆ) หามชุมนุมมั่วสุม หามแพรขาวเท็จ เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "ศูนยแบริหารสถานการณแ
การแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019" (ศบค.) เป็นหนว ยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติห นาที่ใน
สถานการณแฉุกเฉิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูอานวยการ
4. เดือน เมษายน 2563
วันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลประกาศหามประชาชนออกนอกเคหสถานในยามวิกาล
(เคอรแฟิว) ทั่วประเทศ ระหวางเวลา 22.00–04.00 น. ของวันรุงขึ้น
วันที่ 9 เมษายน 2563 อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงวามีการคนหาโรคเชิงรุก (Active case
finding) และกาลังเฝูาติดตามคนไทยที่เดินทางมาจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังระบุวาไดชี้เปูาหมายให
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จังหวัดถูเก็ตดาเนินการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค หลังพบผูปุวยในจังหวัดภูเก็ต 158 รายตั้งแตกลางเดือน
มีนาคมที่ผานมา ทางจังหวัดมีมาตรการปิดสถานบันเทิง รานนวดขยายทั้งจังหวัด และปิดชองทางเขาออก
จังหวัด
วันที่ 17 เมษายน 2563พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง แถลงวาจากการลงพื้นที่ตรวจหา
เชื้อ SARS-CoV-2 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมกับเพจ หมอแล็บแพนดา ทาใหพบผูติดเชื้อรายใหม 5 ราย
รายงานการศึกษาพฤติกรรมคนไทยในชวงล็อกดาวนแจัดทาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รวมกับสานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรแวิจัยและนวัตกรรม และคณะเศรษฐศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย พบวา คนในเขตเมืองปฏิบัติตามคาแนะนาของรัฐคอนขางดีมากกวา 75% ทุกมาตรการ แตคน
ยากจนในเขตเมืองและคนชนบทยังปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคมไดนอย เนื่องจากเลี่ยงพื้นที่
แออัดไมได และคนชนบทยังมีปฏิสัมพันธแระหวางกันอยู งานวิจัยพบวา 89% ของกิจกรรมเกิดขึ้นในบานพัก
ตนเองหรื อญาติ ประชาชนติดตามขาวสารนอยลงและมีความตั้งใจปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ลดลงมาก
หลังจากล็อกดาวนแ 2 สัปดาหแ และพบวาหากมีการล็อกดาวนแตอ ความตั้งใจในการปฏิบัติตามอาจไมกลับสูคา
เดิมในชวงแรกของการล็อกดาวนแไดอีก
วันที่ 20 และ 22 เมษายน 2563 เกิดเหตุการณแเจาหนาที่จับผูแจกอาหารใหแกผูมารอรับ
บริจาคทั้งที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ตตามลาดับ ดานกรุงเทพมหานครมีขอกาหนดสาหรับการแจก
อาหาร เชน ใหเจาหนาที่ชวยแจก แจกในที่ที่ราชการกาหนด หรือใชเว็บไซตแเป็นชองทางในการประสานงาน
กับเจาหนาที่
วันที่ 25 เมษายน 2563 มีขาววาขาราชการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมรับประสาน
การแจกของบริจาคชวยเหลือผูได รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีคาพูดวา "จะแจกเพื่ออะไร อยากไดหนา
หรือหาเสียง
วันที่ 24 เมษายน 2563 ฝุายคานเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกพระราชกาหนดฯ สถานการณแ
ฉุกเฉิน และใหเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่ออภิปรายปใญหาโควิด-19
วันที่ 25 เมษายน 2563 ศบค. เปิดเผยวา มีจานวนผูติดเชื้อรายใหม 42 ราย จาก
การตรวจหาเชื้อในแรงงานขามชาติ ณ ศูนยแกักขังที่สานักงานตรวจคนเขาเมือง อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
5. เดือน พฤษภาคม 2563
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ไดเริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนระยะที่ 1 ใน 6 กลุมกิจกรรม
ในโซนสีขาว ใหกลับมาดาเนินการไดปกติ ไดแก ตลาด รานจาหนายอาหาร กิจการคาปลีก -สง กีฬาสันทนา
การ รานตัดผมและเสริมสวยและรานตัดผมและฝากเลี้ยงสัตวแ ของ ศบค. มีผลวันเดียวกัน จังหวัดยะลา พบ
จานวนผูปุวยจากการตรวจหาผูปุวยใหมเชิงรุกจานวน 23 คน ดานโฆษก ศบค. แถลงวา จากกระแสขาวที่
ตรวจพบผูปุวยใหม 40 รายกอนหนานี้นั้นเป็นตัวเลขสัดสวนที่มากผิดปกติ จึงสั่งใหมีการทบทวนใหมกอน
และยืนยันวาจะไมมีการปกปิดขอมูล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 พบผูติดเชื้อรายใหม 18 รายที่ศูนยแกักคนเขาเมือง อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา วันเดียวกัน ผูอานวยการกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยวา
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สถานการณแโควิด-19 ในประเทศไทย อยูในระดับที่ควบคุมได และมีจังหวัดเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ ที่ไมพบ
ผูปุวยรายใหมในชวง 4 สัปดาหแหลัง แตจะยังเฝูาระวังการระบาดระลอกที่สองตอไป
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ศบค. แถลงวาประเทศไทยไมพบผูปุวยรายใหมเป็นวันแรก
และเป็นวันที่ 17 ที่จานวนผูปุวยติดเชื้อต่ากวาวันละ 10 คน นอกจากนี้ ภายใน 28 วันที่ผานมามี 50
จังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อรายใหมเพิ่ม โดยจานวนผูปุวยสะสมยังคงมากในกรุงเทพมหานครและภาคใต
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ไดเริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนในระยะที่ 2 ตามประกาศ
ของ ศบค. มีผลบังคับโดย อนุญาตใหเปิดหางสรรพสินคา ศูนยแการคา สถานออกกาลังกายบางสวน แตใหปิด
บริการเวลา 20.00 น. และปรับเวลาการเริ่มเคอรแฟิวจาก 22.00 เป็น 23.00 น. แตยังคงงดและชะลอการ
เคลื่อนยายขามจังหวัด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติตอ พรก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน มีกาหนดสิ้นสุด
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563รวมทั้งการผอนปรนระยะที่ 3 และลดระยะเวลาเคอรแฟิวเป็น 23.00–3.00 น.
6. เดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ไดเริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนในระยะที่ 3 ตามประกาศของ
ศบค. และสามารถเคลื่อนยายขามจังหวัดได
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนในระยะที่ 4 มีผลบังคับใหยกเลิก
การหามออกนอกเคหสถาน และสามารถใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา และ
สามารถเปิดโรงเแรม โรงมหรสพ หองประชุม ศูนยแประชุม ศูนยแแสดงสินคา โรงภาพยนตรแ รานอาหาร และ
เครื่ อ งดื่ ม ทั่ ว ไป อนุ ญ าตให มี ก ารดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอลแ ไ ด ยกเว น สถานบริ ก าร สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการประเภทผับ บารแ คาราโอเกะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุ
สถานที่พานักอาศัย สามารถเปิดไดแตตองมีมาตรการ ยกเวนสถานบันเทิง สถานแขงขัน
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศบค. ประกาศผอนปรนระยะที่ 5 ซึ่งรวมถึงธุรกิจผับ บารแ คารา
โอเกะ โรงอาบน้า โรงน้าชา รานเกมและอินเทอรแเน็ต
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีตออายุ พรก. ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 โดยมีคาสั่งหามชุมนุม หามกักตุนสินคา และหามเสนอขาวเท็จ
7. เดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พบกรณีทหารอียิปตแจากเครื่องบินทหารพบติดโควิด -19 แตไมได
กักตัว และ 10 กรกฎาคม พบผูปุวยเด็กครอบครัวของอุปทูตซูดานติดโควิด -19 แตไมไดกักตัวที่ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 14 กรกฎาคม ศบค. ชี้แจงวา กรณีทหารอียิปตแใชเพียงวิธีระบบติดตามตัวเทานั้น มีคาสั่ง
กักตัว ผูใกลชิดจากการบินไทยและสานักงานตารวจแหงชาติ
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3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ ในอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
3.1 สภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขี้นในพื้นที่อาเภอแกลง
จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ ประเทศไทย ตั้งแต วันที่
25 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณแฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแตวันที่
26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยมีระบุสิ่งที่หามทาและใหทา เชน หามเขาพื้นที่เขตกาหนดตามคาสั่ง
ผูวาราชการจังหวัด หามคนทั้งหลายเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย (มีขอยกเวนสาหรับบุคคลตาง ๆ) หาม
ชุมนุมมั่วสุม หามแพรขาวเท็จ เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "ศูนยแบริหารสถานการณแการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" (ศบค.) เป็นหนวยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสถานการณแฉุกเฉิน โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผูอานวยการ ทาใหประชาชนชาวอาเภอแกลง ไดรับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ดังนี้
1. ผลกระทบด้านประชาชน ทาใหการดาเนินชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของประชาชนเปลี่ยนไป
เชน ยกเลิก/เลื่อนประเพณีและเทศกาล รวมถึงมีความยากลาบากในการดาเนินชีวิตดานการคมนาคม
2. ผลกระทบด้านเกษตร ทาใหเกิดปใญหาดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่า คาขายลาบากและ
รายไดที่ลดลง ตลาดทั้งในประเทศและสงออกเกิดการชะลอตัว ทาใหการซื้อขายสินคาทาไดยากขึ้น
3. ผลกระทบด้านแรงงาน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลทาใหเกิดการเลิ กจางงาน
เนื่ องจากสถานประกอบการปิ ดตัว ชั่ว คราว ในสว นที่เปิดอยูก็มีการลดเวลาทางาน การปรับลดเงินเดือน
สวัสดิการหลักๆของพนักงาน ทาใหพนักงานมีรายไดลดลง
4. ผลกระทบด้านผู้ประกอบการ สถานการณแโควิด 19 ที่แพรระบาดเป็นจานวนมาก และมีการปิด
สถานที่ ทองเที่ยว ทาใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก และประชาชน ผูประกอบอาชีพคาขาย
ไดรับผลกระทบโดยตรงทาใหขาดสภาพคลองทางการเงิน เพราะไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ ทาให
รายไดลดลง
3.2 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่อาเภอแกลง
1. จากขอมูลระบบ Thai QM ซึ่งเป็นฐานขอมูลของกรมการปกครองซึ่งไดทาการสารวจ
ผูประสบปใญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ พบขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 ประชาชนอาเภอแกลง มาลงทะเบียนขอรับความชวยเหลื อจากทางราชการ ทั้งสิ้ น
8,189 คน โดยแบงแยกตามภูมิลาเนา ดังนี้
1) ตาบลกระแสบน
จานวน 623 คน
2) ตาบลกร่า
จานวน 416 คน
3) ตาบลกองดิน
จานวน 480 คน
4) ตาบลคลองปู
จานวน 328 คน
5) ตาบลซากพง
จานวน 665 คน
6) ตาบลซากโดน
จานวน 279 คน
7) ตาบลปากน้ากระแส
จานวน 1,187 คน
8) ตาบลทุงควายกิน
จานวน 317 คน
9) ตาบลบานนา
จานวน 666 คน
10) ตาบลพังราด
จานวน 374 คน
11) ตาบลวังหวา
จานวน 115 คน
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12)
13)
14)
15)
16)

ตาบลสองสลึง
จานวน
62 คน
ตาบลหวยยาง
จานวน 104 คน
ตาบลทางเกวียน
จานวน 669 คน
ตาบลเนินฆอ
จานวน 178 คน
เทศบาลตาบลเมืองแกลง จานวน 1,762 คน

3.3 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มีประชาชนอาเภอแกลง มาลงทะเบียนในระบบ Thai QM เพียง
ร อยละ 6.15 ของจ านวนประชากรรวม ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง จะเป็นกลุ มที่มา
ลงทะเบียนจานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 9.15 ของประชากรในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง เนื่องจากเป็น
ชุมชนเมือง ประกอบกับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง ประกอบอาชีพในการขายสินคาใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งนาจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาวโดยตรง สวนตาบลที่ไดรับผลกระทบน อยที่สุดได
ไดแก ตาบลสองสลึง มาลงทะเบียนในระบบ Thai QM เพียงรอยละ 1.10 ของจานวนประชากรทั้งตาบล ซึ่ง
นาจะเกิดจากพื้นฐานการเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีการรวมกลุม และทาอาชีพเกษตรผสมผสานในพื้นที่ จึงไดรับ
ผลกระทบนอย
1.2 ขอมูลความตองการขอรับความชวยเหลือ จานวน 15 ดาน ปรากฏผลดังนี้
1) เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น จานวน 5,599 ราย
2) เครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ จานวน 404 ราย
3) การจางงานระยะสั้น
จานวน 31 ราย
4) การสงเสริมการฝีกอาชีพ
จานวน 14 ราย
5) เงินกูดอกเบี้ยต่า
จานวน 94 ราย
6) พักชาระหนี้ตางๆ
จานวน 147 ราย
7) ลดหยอนภาษีตางๆ
จานวน 28 ราย
8) ลดคาสาธารณูปโภคตางๆ
จานวน 81 ราย
9) มาตรการการเงินชวยเหลือ SME จานวน 25 ราย
10) พันธแพืช
จานวน
5 ราย
11) พันธแสัตวแ
จานวน 10 ราย
12) พันธแสัตวแน้า
จานวน
5 ราย
13) อุปกรณแคาขาย
จานวน 15 ราย
14) อุปกรณแการเกษตร
จานวน 10 ราย
15) อื่นๆ
จานวน 1,721 ราย
ซึ่งจากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ Thai QM นั้น มีความ
ประสงคแที่จะขอรับเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น เป็นอันดับแรก คิดเป็นรอยละ 68.37 โดยมีการขอรับ
การชวยเหลืออื่น ๆ มาเป็นอันดับสอง คิดเป็นรอยละ 21.02 และขอรับเครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ มา
เป็นลาดับที่สาม คิดเป็นรอยละ 4.93 ซึ่งเมื่อพิจารณาการใหการชวยเหลือจากทางราชการและเอกชน พบวา
อาเภอแกลง ไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบThai QM ดังนี้
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1) การชวยเหลือเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น จากเหลากาชาดจังหวัดระยอง จานวน 76 ราย
2) การชวยเหลือเครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ จากภาคราชการและเอกชน จานวน 389 ราย
3) การดาเนินการดานอื่นๆ ยังไมมีการสารวจ
จากขอมูลระบบ Thai QM พบวา มีประชาชนชาวอาเภอแกลง ไดลงทะเบียนขอความ
ชวยเหลือตามมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากโควิด -19 ผาน www.เราไมทิ้งกัน.com จานวน
ทั้งสิ้น 5,012 คน คิดเป็นรอยละ 60.20 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และนอกจากนี้ยังเป็นผูมีสิทธิได รับความ
ชวยเหลือจากทางราชการในกรณีอื่นอยูแลว เชน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ จานวน 786 คน คิดเป็นรอยละ
9.60 ของผูลงทะเบียน และเป็นผูประกันตน จานวน 2,364 คน คิดเป็น รอยละ 28.87 ของผูลงทะเบียน
และยังเป็นผูที่ไดรับการชวยเหลือที่เป็นเกษตรกร ซึ่งหากทางอาเภอ ไดใหเจาหนาที่ซึ่งเป็น ลูกจางเหมาบริการ
ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขต ทองที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๑ คน ๑ ตาบล
รวมใจตานภัย COVID-19” ออกไปสารวจบุคคลที่ลงทะเบียนอีกครั้ง คาดวาบุคคลที่ของรับความชวยเหลือ
นาจะไดรับการชวยเหลือตามความตองการแทบทั้งหมดทุกคน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนและ
ผูปฏิบัติงาน
4. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
4.1 ราษฎรมีงานทาสามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและการใหบริการตามปกติสุข ซึ่งการการ
สารวจการเก็บภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่แกลง ปรากฏผล ดังนี้
ประเภทภาษี
กรมสรรพากรจัดเก็บ
บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ปิโตเลียม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมรดก
อากรแสตมป
รายไดอื่นๆ

ผลการจัดเก็บสะสมตั้งแตตนปีงบประมาณ
2562
ถึง กค.2563
785.828
531.980
104.870
100.738
248.391
111.392
382.675
300.664
3.202
3.643
0.689
0.405

จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษี ของสานักงานสรรพากรพื้นที่แกลง นั้นแมวาจะยังคงเก็บไดนอยกวาปีที่
แลว แตเมื่อหาคาเฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 นามาเปรียบเทียบกัน จะเห็นไดวาในระยะ 7 เดือนที่ผาน
มานั้น สานักงานสรรพากรพื้นที่แกลง สามารถเก็บคาภาษีไดเพิ่มมากขึ้นกวา 73.58 ลานบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.36 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมวาจะมีวิกฤตการณแโควิด – 19 ในพื้นที่อาเภอแกลง แต การ
ประกอบอาชีพ การมีงานทาของประชาชนอาเภอแกลงก็ยังดาเนินตอไป ได ซึ่งเป็นผลมาจากการสามารถขาย
ผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไมอื่นๆ ไดตามปกติ และในสถานการณแ ดังกลาว ประชาชนก็สามารถ
ปรับตัวในเรื่องการคาขาย โดยสามารถสั่งสินคาออนไลนแไดตามปกติ ตลอดจนโรงงานแปรรูปไมยางพาราก็
สามารถดาเนินกิจการไดตามปกติ จึงไมมีปใญหาในเรื่องการทางานของคนในพื้นที่
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4.2 ผูที่ถูกเลิกจางและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได ประเด็นนี้เมื่อพิจารณา
จากการลงทะเบียนในระบบ Thai QM ในเรื่องรายไดของผูลงทะเบียน พบวา
1. ผูมีรายไดต่ากวา 335 บาท (คาแรงขั้นต่า) /ตอวัน
จานวน 6,005 คน
2. ผูมีรายไดระหวาง 335 – 500 บาท /วัน
จานวน 1,658 คน
3. ผูมีรายไดระหวาง 500 – 1,000 บาท /วัน
จานวน 364 คน
4. ผูมีรายไดเกิน 1,000 บาท /วัน
จานวน 162 คน
และพิจารณาถึงสาเหตุที่ไดรับผลกระทบ พบวา
1. ไมตอบ
จานวน 2,627 คน
2. ถูกลดเวลาทางาน
จานวน 607 คน
3. ถูกเลิกจางไมมีประกันสังคม
จานวน 398 คน
4. ถูกเลิกจางมีประกันสังคม
จานวน 87 คน
5. ธุรกิจถูกปิด
จานวน 339 คน
6. ขายของไดนอยลง
จานวน 4,131 คน
ซึ่ ง จากข อ มู ล ดั ง กล า ว จะเห็ น ได ว า มี ผู ถู ก เลิ ก จ า งรวมทั้ ง ที่ มี ป ระกั น สั ง คมและไม มี
ประกันสังคม มีเพียง 485 คน คิดเป็นรอยละ 5.92 เทานั้น นอกนั้นจะเป็นผูที่ขายของไดนอยลง ดังนั้น
อาเภอควรจะใหความสนใจวา บุคคลที่ถูกเลิกจางงานนั้น ไดมีงานทาตามปกติแลวหรือยัง รวมทั้งสงเสริมใหมี
การจดทะเบียนผูประกันตนในบุคคลที่ยังไมมี เพื่อเตรียมการรับสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5. แนวทางการดาเนินงาน
5.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท
ตามพระราชกฤษฎีกากูเงิน ฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1)
5.2 การประยุกตแใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
เนื่องจากจังหวัดระยอง และอาเภอแกลงยังไมไดรับโครงการ ฯ ตามแผนงานแตอยางใด จึงไมสามารถ
ที่จะนาเสนอในเรื่องดังกลาวได แตหากมีการเสนอโครงการ ฯ ควรที่จะเป็นการเสนอโครงการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนเป็นเบื้องตน เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
6. ผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเวลาที่ทาการศึกษา)
6.1 การใหความชวยเหลือเฉพาะหนาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน ไดดาเนินการใหความ
ชวยเหลือโดยแจกถุงยังชีพ และเงินจากเหลากาชาดจังหวัดระยอง และองคแกรเอกชนใหกับผูประสบปใญหากวา
13,000 ราย
6.2 การบังคับใชกฎหมาย
1. มาตรการการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมีการ
บังคับใชทุกสวนราชการ องคแการปกครองสวนทองถิ่น รานคา สถานบริการ โรงแรม ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ทางานตางๆ มีการแนะนาใหผูเขามาใชบริการ Scan QR Code แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana)
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอยางเครงครัด ซึ่งปใจจุบันยังมีการบังคับใชอยู
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2. ในระดับตาบลหมูบาน ยังมีเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเป็น กานัน ผูใหญบาน ฯลฯ คอยสอดสอง
และชวยเหลือการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูตลอดเวลา เพื่อ
ปูองกันการกลับมาระบาดซ้า
3. เจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเป็นฝุายปกครอง หรือตารวจ คอยกวดขันเอาใจใส ปูองกันการฝุาฝืน
คาสั่งหามของทางราชการ เชน การมั่วสุมเลนการพนัน การเปิดสถานบริการเกินเวลาหรือฝุาฝืนคาสั่ง
4. มาตรการปูองกันแหลงทองเที่ยวพื้นที่อาเภอแกลง
4.1 แหลมแมพิมพแ
- อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่สวมใสหนากากอนามัย หรือหนากากผาเขาใชบริการเทานั้น
- มีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ประมาณ 1-2 เมตร
- กาหนดระยะเวลาในการใหบริการ ในชวงเวลา 08.00-20.00 น.
- จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเขาออกบริเวณ ตรวจวัดอุณหภูมิและลางมือดวยเจลแอลกอฮอลแ
- ทาความสะอาดพื้นที่ สถานที่ เชน โต฿ะ เกาอี้สาธารณะ และกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
- หามไมใหนักทองเที่ยวดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทุกชนิดบนบริเวณพื้นที่ชายหาด
- จากัดนักทองเที่ยวเขาพื้นที่ตามความหนาแนน 1 คนตอ 4 ตารางเมตร
- จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทุกวันอังคาร
4.2 แหลมสน
- คัดกรองผูใชบริการรานอาหารโดยตรวจวัดอุณหภูมิ
- จัดใหมีเจลแอลกอฮอลแไวบริการผูที่มาทองเที่ยว
- กาหนดใหมีการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งที่จะเขามาใชบริการรานอาหาร
- ทาความสะอาดพื้นที่ที่มีผูสัมผัสในปริมาณมากอยางสม่าเสมอ
- เวนระยะหาง เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค
- กาหนดจุดเขา-ออก เพื่อควบคุมการแพรเชื้อ
- Scan QR code แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana) หรือลงชื่อในสมุดบันทึกขอมูล
- ควบคุมการการเก็บขยะทุกประเภท
5. การสงเสริมใหมีการปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ศาสนสถานทุกศาสนา
6. การสงเสริมอาชีพ ไดมีการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มโดย
6.1 ดานเกษตรกรรม/คาขาย
- ตลาดนัดสีเขียว
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร
- โครงการสตรีปในรัก ปลูกผักปลอดภัย
6.2 ดานการสงเสริมอาชีพ
- กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปใญญา หลักสูตรการถักกระเปาเชือกมาคราเม การแปรรูป ฟ็อกซแเทลลอยแกว
และการแปรรูปมะมวงหาวมะนาวโห
- โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน หลักสูตรการทาหมูสมและการทาไขเค็ม
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- โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน หลักสูตรการทาหมูแดดเดียว
- โครงการสร า งและพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนในระดั บ หมู บา น หลั ก สู ต รการท าขนมจี น
สมุนไพร และฟฺอกเทลลอยแกว
6.3 การตอบสนองนโยบายภาครัฐ
- โครงการจางลูกจางเหมาบริการ ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขต ทองที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตาบล รวมใจตานภัย COVID-19” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- ลงทะเบียน Thai QM เพื่อจัดเก็บขอมูลการแจกถุงยังชีพและการไดรับเงิน สนับสนุนจาก
ภาครัฐแกประชาชน รวมไปถึงการใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผล กระทบจากภาวะ COVID-19
- ลงทะเบียนอาชีพอิสระ สาหรับผูมีอาชีพ รายไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไดรับผลกระทบจาก
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
6.4 กิจกรรมภาคประชาสังคมภายใตมาตรการปูองกันโรค covid-19
- สนับสนุนการนอมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชเป็นวิถีชี วิต ณ พื้นที่ หมูที่ ๓
ตาบลเนินฆอ และพัฒนาสูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เป็นสุข”
- โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ เชนการปลูกปุา ทาสีกาแพงวัด ปรับปรุง
ภูมิทัศนแในสถานที่ตางๆ
6.5 ดานการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือ
- ส านั กงานพั ฒ นาชุมชนอาเภอแกลง รว มกับ กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีตาบลคลองปูน
ดาเนินโครงการ “เย็บรัก สมัครใจ หวงใย สตรีแกลง”
- โครงการ“ทากระเปาดวยหนังเทียม PVC” การจัดทาหนากากอนามัย และเจลลางมือ เพื่อ
ปูองกันตนเอง ณ ศาลาวัดเกาะลอย ตาบลพังราด อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
- กิจกรรมลดรายจาย ตานภัย COVID-19 โดยสาธิตการทาเจลแอลกอฮอลแลางมือ ณ กลุม
จักสานกระจูดบานมาบเหลาชะโอน
- โครงการอบรมใหความรู “สตรีไทย รักษแโลก รวมใจ ลดใชพลาสติก ” โดยการมีการอบรม
การเย็บหนากากอนามัย ทาเจลแอลกอฮอลแลางมือและการปลูกไผหลอด และตนเล็บครุฑลังกา
7. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
เนื่องจากปใจจุบันผูที่ลงทะเบียนในระบบ Thai QM ยังไมไดรับการแกไขปใญหาที่ตองการใหทาง
ราชการใหความชวยเหลือครบทุกราย ทั้งนี้ อาจเกิดจาก
1. นโยบายการสั่งการจากทางสวนกลาง หรือจากจังหวัดไมชัดเจน
2. ขาดแคลนบุคลากรที่เขาใจในการปฏิบัติหนาที่
3. ขอขัดของทางกฎหมาย ทาใหการดาเนินการชวยเหลือประชาชนติดขัดไมราบรื่น
4. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานระดับจังหวัดและอาเภอ ทาภารกิจซ้าซอนกัน หรือเกี่ยงกัน
ปฏิบัติ ทาใหประชาชนเสียประโยชนแในการที่จะไดรับการชวยเหลือ
อาเภอจึงควรที่จะดาเนินการสารวจประชาชนผูลงทะเบียนในระบบThai QM อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ในเรื่ องการชว ยเหลื อจากทางราชการ หากรายใดยังไมไดรับการชว ยเหลือให มอบหมายส ว นราชการผู ที่
เกี่ยวของดาเนินการชวยเหลือโดยเรงดวน หากเกินความสามารถของหนวยงานใหรองขอความชวยเหลือไปยัง
หนวยงานระดับบนตอไป
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8. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
การดาเนินการดังกลาว เป็นไปตามความตองการของประชาชนทาใหประชาชนไดรับประโยชนแสูงสุด
สามารถฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและระดับอาเภอไดอยางรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในบริการ
ของรัฐ
9. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณแการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแตที่รัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต
ปลายเดือน มีนาคม 2563 เป็นตนมา ทาใหเกิดการชงักงันทางเศษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยขึ้นอยาง
รุนแรง การปิดตัวหางสรรพสินคา สถานบริการ โรงงาน และอื่นๆ ทาใหเกิดการตกงานขึ้นในหมูประชาชน แต
สาหรับประชาชนอาเภอแกลง จังหวัดระยองนั้น ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย การสรางงานในพื้นที่ ยังคง
ดาเนินการตอไป แมวาสถานที่ทองเที่ยวจะถูกปิด ประกอบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนอาเภอแกลง
คอนขางจะแข็งแกรง ทาใหการฟื้นตัวเป็นอยางรวดเร็ว ประกอบกับความรวมมือของภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคทองถิ่น ภาคประชาชน และผูไดรับผลกระทบ ที่มีวิสัยทัศนแรวมกันในการที่จะรวมไมรวมมือกัน พลิกฟื้น
เศรษฐกิจของอาเภอแกลง ประกอบกับมีจุดแข็งหลายประการ เชน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หรือ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นชาวอาเภอแกลง รวมทั้งมีภาคเอกชนที่คอยชวยเหลือใหความ
รวมมือกับทางราชการ ก็เป็นจุดสาคัญที่ ชวยเหลือและแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนชาวแกลงได
เป็นอยางดี ประกอบกับหลังหวงเดือนเมษายน เป็นชวงที่ผลผลิตผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ และอื่นๆ
สามารถที่จะกระจายการจาหนายไดทั่วประเทศ ตามมาตรการผอนคลายของรัฐบาล ทาใหรายไดของชาว
ระยองกลับมาเป็นปกติ เมื่อทางรัฐบาลอนุญาตใหเปิดสถานบริการ โรงแรม ชายหาด ก็ยิ่งทาให เศรษฐกิจของ
ชาวระยองกลับมาสูภาวะปกติ นักทองเที่ยวเดินทางกลับเขามาในเขตจังหวัดระยอง ทาใหอาเภอแกลงไดรับ
ผลประโยชนแโดยตรง เศรษฐกิจฟื้นตัวมีการจางงานตามปกติและเพิ่มมากขึ้น
10. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
1. ตนทุนเดิมของประชาชนแกลง ซึ่งมีรายไดสูง เป็นผูมีฐานะดี ประกอบกับการประกอบอาชีพหลาย
อยาง เชน ทาการเกษตร ทางานรับจาง คาขาย และการใหบริการ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็จะสงผล
กระทบกับชาวอาเภอแกลงเพียงเล็กนอย และไมนานเกินไป ทาใหการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอยางรวดเร็ว
2. ความมีวินัยของประชาชนอาเภอแกลง ที่ใหความรวมมือรวมใจกัน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และจังหวัดอยางเครงครัด กอใหเกิดผลดีในการควบคุมดูแล และสงผลใหเกิดความมั่นใจในภาพลักษณแของชาว
อาเภอแกลง และจังหวัดระยอง ซึ่งจะเห็นไดวา ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ยังคงสวมใสหนากากอนามัย เมื่อ
ตองออกมานอกบาน
3. ความตั้งใจจริงของสวนราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ที่ไดรวมมือรวมใจกัน
ในการชวยกันแกไขปใญหาอยางจริงจัง เพื่อจะฟื้นคืนความเชื่อมั่น และเศรษฐกิจของอาเภอแกลง และจังหวัด
ระยองใหกลับมาสูสภาพเดิมโดยเร็ว
11. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
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การประสานงานการปฏิบัติของแตละภาคสวนเป็นเรื่องสาคัญ การติด ตอประสานงาน การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ และการหาเจาภาพที่เป็นหนวนงานหลัก ในการการดาเนินงาน ตลอดจนการบังคับบัญชาเป็น
เรื่องที่สาคัญที่สุด ประกอบกับความชัดเจนของระเบียบกฎหมายที่ใหเจาหนาที่รับผิดชอบถือปฏิบัติ ตองมี
ความชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อที่จะทาใหสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วและทันทวงที
12. บทสรุป
ในสถานการณแที่มีความเสี่ยงสูงภายใตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙
การ
ทางานของภาคราชการซึ่งถือวา เป็นหนวยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งในเรื่องของการบริหาร การสั่งการ และการดาเนินการที่รัดกุมรอบคอบ ทั้งของระดับ ผูบริหารและภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพราะผลการสั่งการและการปฏิบัติงาน มีความสาคัญตอการควบคุมสถานการณแที่มีความเสี่ยงให
อยูในระดับที่สามารถควบคุมได ไมสรางความเสียหายใหแกระบบ หรือสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชนในพื้นที่ การบริห ารความเสี่ยงในการทางานจึงมีความสาคัญเป็นอยางมาก ผู บริห ารจึงมี
บทบาทสาคัญในการบริหารงาน
เนื่องจากเป็นผูรับผิดชอบโดยตรงจึงตองมีความรูความสามารถ มี
ประสบการณแในการบริหารงาน เพราะความเสี่ยงในการบริหารงานสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ความรูและ
ประสบการณแการทางานที่แตกตางกันอาจจะทาใหความสามารถในการปฏิบัติงานไดแตกตางกัน เพราะผูที่มี
ประสบการณแ ม ากจะปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด พฤติ ก รรม สามารถคาดการณแ ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถคนหาแกไขปใญหาภายใตภาวะความเสี่ยงไดเป็นอยางดี นอกจากนี้ การที่ผูบริหารจะ
สามารถปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรู ความเชื่อ และความคิดเห็น ซึ่งเป็นสวน
หนึ่งที่สาคัญของเจตคติตอวิธีการหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในแตละองคแกร หากในองคแกรมีบรรยากาศ
การบริหารความเสี่ยงที่เนนถึงความปลอดภัย มองปใญหาเชิงระบบ จะสงผลตอเจตคติที่ดี ในการบริหารงาน
เนื่องจากเจตคตินั้นมีความสัมพันธแกับความรู และการปฏิบัติของบุคคล ซึ่งถือเป็นปใจจัยสาคัญที่จะทาใหการ
บริหารงานสาเร็จ
เนื่องจากจังหวัดระยอง ยังไมไดรับการงบประมาณ ตามแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรั สโควิด – 19 บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มีหนาที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ฯ ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท แตควรจะศึกษา
และทาความเขาใจในบทบาทที่สวนราชการของตนเองตองรับผิดชอบ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการ แผนงาน
โครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับประชาชนใหมากที่สุด
ดานบุคลากรของหนวยงานราชการระดับอาเภอในคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ ก็ควรที่
จะศึกษาและเรียนรูในเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เกี่ยวของกับสวนราชการของตัวเอง เพื่อจะไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโครงการ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
สวนการประเมินความสาเร็จของการบริหารจัดการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ นั้น จะพบวา การ
ดาเนินการชวยเหลือประชาชน เป็นไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะแกไขปใญหาเฉพาะหนา
ใหกับประชาชนใหเกิดความพึงพอใจได เชน การแจกถุงยังชีพแทบครอบคลุมทุกครัวเรือน การมอบเงินใหผู
ตกงานเพื่อยังชีพเบื้องตน และการฟื้นตัวเร็วของเศรษฐกิจจากการจาหนายผลไม การสรางงานสรางอาชีพเกิด
ตามมามากมาย จานวนผูตกงานนอย ตลอดจนการใหความรวมมือรวมใจของประชาชนในการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย การเอาใจใสจากภาคราชการ และเอกชน และการที่ชุมชนสามารถที่จะรวมมือรวมใจ และมี
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สวนรวมในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวเอง จึงสามารถที่จะสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน
ของตนเอง และอาเภอเมืองแกลงได ทุกปใญหาแกไขไดเพราะความรวมมือรวมใจของทุกฝุาย

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
ภาคผนวก
ในระดั
บอาเภอแกลง
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับอาเภอบ้านฉาง
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 5 (กป.5)
นางกฤษญาพร
นางบุศรินทร์

สุนทรพจน์
เกิดมณี

นายศรณ์จักรชัย
นายวิทิต
นายปราจิต
นายวีรรัตน์
นายสมศักดิ์
นายทศพร
นายสารวุฒิ
นายธีระชุณ

ชูวาพิทักษ์
เที่ยงไทย
แก้วลา
ธีรมิตร
ชุ่มแจ่ม
มิตรนิโยดม
บุญวงศ์
บุญสิทธ์

พาณิชย์จังหวัดสระบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุทัยธานี
นายอาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
นายอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
นายอาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นายอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดการสานักงานการประปาสาขาพระโขนง
ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า
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คานา
รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Leaning) เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อาเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง” ไดจัดทาขึ้นตามกิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับ สู ง (นปส.) รุน ที่ 75 โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตอเศรษฐกิจและสังคมของอาเภอบานฉาง การบริหารจัดการ และมาตรการฟื้ นฟูเยียวยา
ของพื้นที่ เพื่อนาบทเรียนและประสบการณแที่ไดจากการเรียนรู ไปประยุกตแใชในการบริหารงานในระดับพื้นที่
ตอไป
คณะผูจัดทาหวังวารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชนแและสามารถนาไปประยุกตแใชไดสาหรับผูที่
สนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทาขอนอมรับไว และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทา
เอกสารฉบับนี้ ณ โอกาสนี้
คณะผู้จัดทา
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75
กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) 5
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของอาเภอบ้านฉาง
ประวัติความเป็นมา
คาวา “บานฉาง” ประวัติความเป็นมานั้นไมปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แตมีผูอาวุโสไดใหความเห็น
ไววา พื้นที่นี้เคยเป็นที่เก็บหรือฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรจาพวกน้ามันยางและอื่น ๆ เพื่อนาไปสงใหทาเรือ
บานเพลา (หมู 5 ตาบลบานพลาปใจจุบัน) เดิมเรียก "บานชาง" เพราะที่บริเวณนี้เคยเป็นปุาดงดิบที่อุดม
สมบูรณแและมีโขลงชางปุาเป็นจานวนมาก ตอมาไดเรียกเพี้ยนเป็น "บานฉาง" และเมื่อครั้งสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยอง ผานบานฉางซึ่งเป็นเวลารุงสางพอดีเลยเรียกบานสาง ตอมาได เรียกเพี้ยน
เป็น "บานฉาง" ตาบลบานฉางเป็นตาบลหนึ่งในสามตาบลของอาเภอบานฉาง โดยแยกตัวมาจากตาบลพลา
เมื่อปี 2525 และไดยกฐานะขึ้นเป็นองคแการบริหารสวนตาบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 แบงการปกครอง
ออกเป็น 7 หมูบาน อยูในเขตเทศบาล 1 หมูบาน
ที่ตั้ง อาเภอบานฉางเป็นหนึ่งใน 8 อาเภอ ของจังหวัดระยองที่อยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ตั้งอยู ร ะหวา งเส น รุ ง ที่ 12-13 องศาเหนื อ และเส น แวงที่ 101 – 102 องศาตะวั นออก อยูห างจาก
กรุงเทพฯ 175 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดระยอง 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 238 ตารางกิโลเมตร หรื อ
148,750 ไร อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือติดกับอาเภอนิคมพัฒนา ทิศตะวันออกติดตออาเภอเมืองระยอง ทิศ
ใตติดตออาวไทย และทิศตะวันตกติดตออาเภอสัตหีบ,อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การปกครองและประชากร
อ าเภอบ า นฉางเป็ น หนึ่ ง ใน 8 อ าเภอ ของจั ง หวั ด ระยอง มี พื้ น ที่ 238 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
148,750 ไร แบงการปกครอง เป็น 3 ตาบล 20 หมูบาน ประกอบดวย 1) ตาบลบานฉาง จานวน 6
หมูบาน 2) ตาบลสานักทอน จานวน 8 หมูบาน 3) ตาบลพลา จานวน 6 หมูบาน หนวยการปกครองทองถิ่น
ประกอบดวย เทศบาล ๔ แหง และองคแการบริการสวนตาบล ๑ แหง จานวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร)
รวม ๗๖,๗๙๒ คน เป็นชาย 38,280 คน หญิง 38,512 คน จานวน 43,656 ครัวเรือน ประชากรแฝง
ประมาณ 70%
ของประชากรตามทะเบี ยนราษฎรแ มี ผู สู งอายุ จ านวน 3 ,982 คน
เป็ น ผู ปุ ว ยเรื้ อ รั ง 1,690 คน และช ว ยตั ว เองไม ไ ด 66 คน มี เ ด็ ก อายุ ต่ ากว า 6 ปี จ านวน2,882 คน
และผูพิการ จานวน 307 คน
การปกครองท้องถิ่น มี ๔ เทศบาล ประกอบดวย 1) เทศบาลเมืองบานฉาง 2) เทศบาลตาบลบาน
ฉาง 3) เทศบาลตาบลสานักทอน และ 4) เทศบาลตาบลพลา และมี ๑ องคแการบริหารสวนตาบลคือ องคแการ
บริหารสวนตาบลสานักทอน
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ด้านเศรษฐกิจ
อาเภอบานฉางเป็นภาคการผลิตที่สรางรายไดเขาสูอาเภอบานฉางที่สาคัญ ไดแก
1) ภาคอุตสาหกรรม
อาเภอบานฉางมีนิคมอุตสาหกรรม ๑ แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตั้งอยูที่ตาบลบานฉาง มี
โรงงานขนาดใหญตั้งอยู 16 โรงงาน สวนใหญจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีการควบคุมระยะหางระหวาง
โรงงานและชุมชน (Buffer zone) และแรงงานในอุตสาหกรรมเหลานี้ เป็นแรงงานคุณภาพ สวนโรงงานนอก
นิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงงานขนาดเล็ก จานวน 78 แหง มีการประกอบกิจการที่หลากหลาย เชน รับทาเหล็ก
รมควันปลา ผลิตแปูงมันสาปะหลัง ขุดลางและคัดขนาดทราย คัดแยกขยะ เป็นตน
2) ภาคการเกษตร
พื้นที่การผลิตสินคาเกษตรที่สาคัญของอาเภอบานฉาง ไดแก
(1) มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก 26,376 ไร
(2) มะมวง
มีพื้นที่ปลูก 5,232 ไร
(3) ยางพารา
มีพื้นที่ปลูก 4,865 ไร
(4) ปาลแมน้ามัน มีพื้นที่ปลูก 2,325 ไร
(5) สับปะรด
มีพื้นที่ปลูก 1,859 ไร
(6) มะพราว
มีพื้นที่ปลูก 1,793 ไร
3) การประมง
อาเภอบานฉางมีการทาประมงพื้นบานโดยเรือประมงขนาดเล็ก ที่
(1) กลุมเรือประมงพื้นบานขนาดเล็กที่บาน พยูน หมูที่ 4 ตาบลบานฉาง
(2) กลุมประมงเรือเล็กพลา อูตะเภาสามัคคี หมูที่ 6 ตาบลพลา และ
(3) กลุมประมงเรือเล็กหาดพลา บานพลา หมูที่ 5 ตาบลพลา
4) อาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้าง
สวนใหญจ ะเป็ นประชากรแฝงที่เป็นแรงงานฝี มือเขามาทางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย ในพื้น ที่ตาบลบ านฉาง ซึ่งมีโ รงงานขนาดใหญตั้งอยู 16 แห ง และโรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดเล็ก จานวน 78 แหง
5) อุตสาหกรรมการบิน
อาเภอบานฉางมีความโดดเดนในเรื่องของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีระบบการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก มีสนามบินอูตะเภาซึ่งอยูในแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเป็นเมืองการบินตะวันออก โดย
พัฒนาสนามบินอูตะเภาสูสนามบินเชิงพาณิชยแเต็มรูปแบบรองรับการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมการบิน ” เป็น
ศู น ยแ ก ลางของธุ ร กิ จ การบิ น ในภู มิ ภ าค ที่ มี ค วามสามารถรองรั บ ผู โ ดยสาร 15 ล า นคน ใน 5 ปี
(ปี 2527) 30 ลานคน ใน 10 ปี (ปี 2572) และ 60 ลานคน ใน 15 ปี (2577) และมีทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองไปยังกรุงเทพมหานคร (มอเตอรแเวยแ) หมายเลข ๗ สายกรุงเทพฯ – บานฉาง ชวง พัทยา – มาบ
ตาพุด ระยะทาง 31 กิโลเมตร ซึ่งกอสรางแลวเสร็จพรอมเปิดใหบริการแลว นอกจากนี้ยังมีแผนกอสราง
โครงการรถไฟฟูาความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – ระยอง เชื่อมโยง 3 สนามบิน โดยมีสถานีรถไฟความเร็วสูง 9
สถานี ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ สถานีอูตะเภา จากศักยภาพของพื้นที่ดังกลาว ทาใหอาเภอบ านฉางไดรับความนิยม
จากประชาชนเขามาพักอาศัยเป็นจานวนมาก สงผลใหกิจการเกี่ยวกับที่พักอาศัยเติบโตและที่ดินมีราคาสูงขึ้น
โดยมีหมูบานจัดสรร จานวน 40 แหง และมีการกอสรางบานจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีที่พักอาศัยใน
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รูปแบบคอนโดมิเนียม อพารแตเมนทแ บ านเชา เป็นจานวนมาก อาชีพของประชาชนอาเภอบานฉางสวนหนึ่ง
นอกจากมี อาชี พหลั ก เช น เกษตรกรรมแล ว ยัง ทากิ จการบานเชา โดยกลุ ม ลู กค าหลั ก คือ แรงงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอเมืองระยอง อาเภอปลวกแดง และอาเภอบานฉาง
6) ภาคการท่องเที่ยว
สถานที่ทองเที่ยวสาธารณะของอาเภอบานฉาง ไดแก
(๒.๑) หาดพลา ตั้งอยูที่ตาบลพลา เป็นชายหาดที่อยูติดสนามบินอูตะเภา และถือเป็นหาดแรกที่
ขามเขตจากจังหวัดชลบุรีสูจังหวัดระยอง
(๒) หาดพยูน ตาบลพลา
(๓) หาดน้าริน ตาบลพลา
(๔) อางเก็บน้าคลองบางไผ ตาบลสานักทอน
สภาพสังคม
อาเภอบานฉางมีประชากร 76,792 คน แตมีประชากรแฝงซึ่งมาจากพื้นที่อื่นและแรงงานตาง
ดาวในพื้นที่เป็นจานวนมาก (ประมาณรอยละ 70 ของประชากรอาเภอบานฉาง) สวนใหญเขามาทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม สภาพสังคมขยายตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ประชากรอาศัยกันอยูอยางหนาแนนในชุมชน
เมือง เกิดปใญหาสังคมตามมา ไดแก ปใญหายาเสพติด ปใญหาอาชญากรรม การลักขโมย ปใญหาการตั้งครรภแใน
วัยรุน ปใญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนั้น ปใญหามลพิษจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ยังถือเป็นปใญหาหลักของอาเภอบานฉาง
ประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีวัฒนธรรมที่สาคัญของอาเภอบานฉาง อาทิ ประเพณีกีฬา ชิมปลาทะเลนึ่ง จัดประมาณเดือน
กุมภาพันธแของทุกปี มหกรรมกีฬาฤดูหนาว เลนวาวชายหาด จัดในเดือนธันวาคม ของทุกปี ประเพณีทาบุญ
กลางทุง เป็นประเพณีพื้นบ านที่นิยมจัดในทองที่ตาบลสานักทอน ระหวางวันขึ้น 3 ค่า เดือน 3 ของทุกปี
ชาวบาน จะทาขาวหลามไปรวมทาบุญที่ศาลากลางบาน
ด้านการศึกษาและศาสนา
อาเภอบานฉางมีโรงเรียนทั้งหมด 25 แหงคือ ระดับอาชีวศึกษา 2 แหง โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 8 แหง และ สังกัด สพฐ. จานวน 15 แหง และมีศาสนสถาน 21 แหง คือวัดพุทธศาสนา 15 แหง มัสยิด/
สุเหรา 1 แหง ศาลเจาที่จดทะเบียน 3 แหง และโบสถแคริสตจักร 2 แหง
การสาธารณสุข
อาเภอบานฉางมีโรงพยาบาลประจาอาเภอ 1 แหง ขนาด 120 เตียง และสถานีอนามัย 9 แหง
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ส่วนที่ ๒
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ในพื้นที่อาเภอบ้านฉาง
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมของอาเภอบานฉาง
(1) มีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อาเภอบานฉาง จานวน 2 ราย ไดแก
(1.1) เด็กเล็ก (ติดจากบิดามารดา) จานวน 1 ราย (รักษาหาย)
(1.2) ทหารอียิปตแ 1 ราย (กลับประเทศ)
กรณีของทหารอียิปตแที่ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อาเภอบานฉาง เป็นกรณีที่ขอพัก
การบินบรรทุกของตามระเบียบของการบินอากาศยาน โดยไดขอใชสิทธิการไมถูกกักกันตัวตามขอบังคับตาม
กฎหมาย ขอ 9 แหง พรก. ฉุกเฉินฯ กลุมทหารอียิปตแจึงปฏิเสธการกักตัว (มีการใชสิทธิตามกฎหมาย) และ
เป็นการบกพรองทางการสื่อสารของผูประสานงานชาวไทยที่ไมนาเขากักตัวที่ Alternative Quarantines
(สถานที่กักกันที่ผานการตรวจสอบและจัดระเบียบที่พักสาหรับผูพักอาศัยที่ไปกับผูตองสงสัย หรือมีเหตุให
สงสัย) และไมมีการชี้แจงทาความเขาใจที่ถูกตองกับกลุมทหารอียิปตแที่ออกมาพักนอกพื้นที่
(2) ผูตองสงสัยเป็นกลุมเสี่ยง (PUI.) ประมาณ 1,000 คนเศษ
(3) ส านั กงานปูองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กากับดูแลพื้นที่อาเภอบานฉาง โดยใช
Local Quarantines อยูที่อาเภอบานฉาง
(4) กลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั สโคโรน า 2019 (COVID--19)
ในชวงที่รัฐบาลมีคาสั่งปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากการแพรระบาดของโรคฯ ดังนี้
- กลุมที่ไดรับกระทบคอนขางมาก ไดแก สถานประกอบการประเภทตางๆ รานอาหาร รานคา
วัสดุกอสราง พอคาหาบเร บานเชา อาพารแทเมนทแ
- กลุมที่ไดรับกระทบคอนขางนอย ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
(5) การสารวจผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID--19)
ของอาเภอบานฉาง รวม ๒,๖๑๗ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ดังนี้
- สารวจโดยกานันผูใหญบานในพื้นที่และบันทึกในระบบ Thai QM จานวน ๒,๑๐๕ ราย
- ประชาชนลงทะเบียนขอความชวยเหลือผานระบบ Google form จังหวัดระยอง จานวน
๕๑๒ ราย

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ของอาเภอบ้าฉาง
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(1) การให้ความช่วยเหลือ มีการบูรณาการความรวมมือระหวาง สวนราชการและอาเภอ องคแการ
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง องคแ ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ระยอง ภาคเอกชนและ ประชาชน โรงงาน
อุตสาหกรรม และมูลนิธิ โดยการชวยเหลือระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว ดังนี้
(ก) การช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วน
- สินคาอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ (จากภาครัฐ/เอกชน ถุงยังชีพ 7,958 ชุด เป็นเงิน
934,000 บาท ผูไดรับการชวยเหลือ 7,345 คน)
- แจกจายอาหารใหกับประชาชน (จากภาครัฐ/เอกชน 9,550 ชุด เป็นเงิน 150,000
บาท ผูไดรับการชวยเหลือ 2,550 คน)
- อุปกรณแปูองกันการติดเชื้อ เชน หนากากอนามัย เจลลางมือ แอลกอฮอลแ (จาก
ภาครัฐ/เอกชน 110,403 กลอง/ชิ้น เป็นเงิน 1,421,417 บาท ผูไดรับการชวยเหลือ 60,682 คน
- ตูปในสุข (จากภาครัฐ/เอกชน 11 ตู)
- การเปิดพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเอกชนใหเขาไปขายสินคาได
(ข) การช่วยเหลือประชาชนระยะกลาง
- การติดตามประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอน เพื่อใหการชวยเหลือตอ
และประสานขอรับการชวยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล
- การฝึกอาชีพระยะสั้นของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
- การรวมกลุมเพื่อเปิดตลาดชุมชน
- การจางงานตามนโยบายของกระทรวงแรรงงานและการชวยเหลือการรับเงินเยียวยา
ตามมาตรการของสานักงานประกันสังคม
- การจัดกิจกรรม “ธงฟูาราคาประหยัด” ของกระทรวงพาณิชยแ
- การใหความชวยเหลือกับกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก/สตรี/เยาวชน ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ
- การเช า เหมาโรงแรมของโรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให พ นั ก งานได เ ข า พั ก แรม
ในชวงสถานการณแการแพรระบาด
- การฝึกอาชีพระยะสั้นของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแ
(ค) การช่วยเหลือประชาชนระยะยาว
- มาตรการสรางความเชื่อมั่นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอาเภอบานฉาง
3. สถานการณ์ปัจจุบันของอาเภอบ้านฉาง
การดารงชีวิตของประชาชนในอาเภอบานฉางเขาสูภาวะปกติเกือบจะสมบูรณแ และสวนใหญ
ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด (ใสหนากาอนามัย ลางมือ รักษาระยะหาง ไมจัด
กิจกรรม รวมกลุมจานวนมาก รักษาความสะอาด)
4. การประเมินสถานการณ์
จากการประเมินสถานการณแผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID--19) ของอาเภอบานฉาง สรุปไดดังนี้
๏ ภาคการเกษตร
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อาเภอบานฉางเป็นอาเภอที่ไมใหญมากนัก มีกลุมอาชีพที่ชัดเจน อาทิ เกษตรกรที่มีตนทุนที่ดี
ทาใหไดรับผลกระทบนอยในการดารงชีวิต จะมีแตลูกหลานที่เขาไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจจะถูก
เลิกจางหรือพักงานชั่วคราว แตก็ยังสามารถดารงชีวิตได
๏ ภาคอุตสาหกรรม
สวนใหญจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดกลางที่ใชเทคโนโลยีในการควบคุมเป็น
หลัก ใชแรงงานที่มีทักษะ ประกอบกับมีนโยบายในการปูองกันการติดเชื้อดวยการแหมาโรงแรมใหพนักงาน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการติ ด เชื้ อ ขอพนั ก งาน ท าให ไ ด รั บ ผลกระทบน อ ย ตรงกั น ข า มบางโรงงานของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประเภทผลิตเม็ดพลาสติกกลับมีความตองการที่เพิ่มขึ้น
๏ ภาคธุรกิจรายย่อย
ภาคธุรกิจรายยอยไดรับผลกระทบบางจากคาสั่งปิดสถานประกอบการของทางราชการ แตก็
ไดรับความชวยเหลือจากทางราชการ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน อาทิ ถุงยังชีพ ตูปในสุข อาหาร
สามารถอยูไดดวยการเอื้ออารีตอกัน และปใจจุบันทางราชการไดผอนคลายมาตรการลงแลว และสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามปกติแลว
๏ ด้านการท่องเที่ยว
พื้นที่อาเภอบานฉางไมมีจุดทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม เชน การลงเลนน้า เพราะใกลกับโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทาใหคนไมกลามาเลนน้าอยูแลว จึงไมไดรับผลกระทบในดานนี้เทาใดนัก
การประเมินสถานการณ์
จากสถานการณแของอาเภอบานฉางที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ใน
ภาพรวมได้ รับผลกระทบบ้า ง แต่ ไ ม่เ ข้า ขั้น รุ น แรง จะมีเฉพาะกลุ มที่ไดรับผลกระทบจากคาสั่ งของทาง
ราชการ และความตื่นตระหนกของประชาชนเกี่ยวกับขาวสารของการติดเชื้อของคนในพื้นที่ที่ทางราชการที่
จาเป็นตองสรางความเชื่อมั่นใหได
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการเงินกู้ฯ
สาหรับการขอรับการสนับสนุนตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เสนอขอไป ประมาณ 6,000 ลานบาท สวนใหญเป็นการขอในดาน
โครงสรางพื้นฐาน (ตามขอ 3.4 ของมาตรการฯ) ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเป็นลาดับสุดทาย จะมีเพียงโครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนฯ และโครงการสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม ที่เขาขายการสรางงานสราง
อาชีพ (ตามแนวทางขอ 3.2) ของมาตรการที่นาจะไดรับการพิจารณา
อาเภอบานฉางไดเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบเงินกูฯ (1 ลานลานบาท/ ยังไมไดรับ
อนุมัติ) คือ
(1) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนและประชาสัมพันธแ การทองเที่ยวอาเภอบาน
ฉาง : Unseen Ban chang วงเงิน 1,003,000 บาท (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอระยอง) โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
- อบรมสร า งความรู ค วามเข า ใจการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วอั ต ลั ก ษณแ ท อ งถิ่ น
ใหกับประชาชนในพื้นที่ 200 คน
- คั ด เลื อ กสถานที่ พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ 1 -2 จุ ด โดยสร า งจุ ด เด น
ใหกับแหลงทองเที่ยว
- พัฒนาเชื่อมโยงสนทางทองเที่ยวในพื้นที่อาเภอบานฉาง
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(2) โครงการสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม วงเงิน 1,300,000 บาท (สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง) กิจกรรม ดังนี้
- ซื้อจักรเย็บผา
- อบรมสงเสริมความรูและทักษะในการฝึกอาชีพใหกลุมแมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน
(3) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณ 6,000 ลานบาท
5. ประเด็นจากการศึกษาเรียนรู้ของอาเภอบ้านฉาง
5.1 การบริหารจัดการโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายใตกรอบกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก. เงินกู 1 ลานลานบาท
(รอบที่ 1) ตามที่รัฐบาลกาหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ(กบจ.) มีความชัดเจนพอที่นายอาเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
(กบอ.) จะประยุกตแใชทาแผนใหสามารถปฏิบัติไดผลดีในบริบทของอาเภอ ตาบล และหมูบานที่แตกตางกัน
- คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) เป็นคาสั่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 65 ที่กาหนดหนาที่ของนายอาเภอ
- ระยะเวลาที่ใชดาเนินการจัดทาคาของบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีเพียง 5 วัน ทาใหการเสนอโครงการตามขอเสนอ
ของสวนราชการ กานัน ผูใหญบาน ในการสรางงาน สรางอาชีพ โดยผาน กบอ. จึงเป็นไปไดยาก
และตองมีความพรอมของแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ตองแนบคาขอฯ และทาไดทันทีที่ไดรับอนุมัติ
- ความไมชัดเจนของการสั่งการของสภาพัฒนาฯ ในฐานะเจาของโครงการ กับสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูประสานงานก็มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง จนกระทบการปฏิบัติของสวน
ภูมิภาค อาเภอและทองถิ่นเป็นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคแกรปกครองทองถิ่นที่มีการเตรียมแผนงาน
ดานสรางงาน สรางอาชีพคอนขางนอย สวนใหญจะเป็นโครงสรางพื้นฐานที่จัด เตรียมไว จึงเป็นการขอดาน
โครงสรางพื้นฐานเป็นหลัก
5.2 บุคลากรของสวนราชการและองคแกรปกครองทองถิ่นมีนาที่รับผิดชอบนาแผนงาน/ โครงการ
ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ภายใตกรอบกรอบวงเงิน 4
แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก. เงินกู 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบัติ ใหมีความรู ความสามารถที่ดีในการ
ปฏิบัติงานเพียงใด
- ปใจจุบันแผนงาน/โครงการของอาเภอบานฉาง ทั้งทางตรงและทางออม ยังไมได รับการ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณแตอยางใด จึงทาใหไมสามารถประเมินตามคาถามขางตนได
- อยางไรก็ดี เมื่อดูจากความสาเร็จของการเสนอแผนงานโครงการที่สวนราชการระดับ
อาเภอ กานัน ผูใหญบานที่อยูใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงมีการเสนอแผนงาน/โครงการมานอยมาก
โดยไมมีการเรี ย กประชุม กบอ. ก็อาจกล าวไดวาบุคลากรยังไมมีความพรอมในการดาเนินงานตามความ
ตองการของประชาชนเทาใดนักเพราะอาจกลาวไดวาที่ผานมาไมไดมีการจัดเตรียมศึกษาความตองการของ
พื้นที่ไวเลยทาใหไมสามารถนาขอมูลมาใชประโยชนแไดทันในระยะเวลาจากัดเหมือนกันทั่วประเทศ จึงควรนา
บุคลากรกลุมนี้ไปทาการปรับทัศนคติและทาความเขาใจถึงความจาเป็นที่ตองดาเนินการ
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5.3 บุคลากรตาแหนงใดบางของสวนราชการระดับอาเภอในคณะกรรมการบริหารงาน อาเภอแบบ
บู ร ณาการ (กบอ.) ที่ ส มควรได รั บ เพิ่ ม พู น ความรู ค วามเชี่ ย วชาญให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได ดี ขึ้ น
ในเรื่องใด
- พิ จ ารณาจากโครงการของส ว นราชการในระดั บ อ าเภอที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณภายใต ขอ จ ากั ดที่ ส ามารถดาเนิ นการไดทัน ที คือ มีค วามพร อมของแบบรูป รายการ (ปร.4 ,
ปร.5) สาหรับงบลงทุน หรือแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณสาหรับดาเนินงบดาเนินงาน เพื่อให
สามารถดาเนินการไดทันที่ที่ไดรับอนุมัติโครงการ
- อาเภอบานฉางเสนอโครงการที่ เป็นโครงการโดยตรงของอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง จานวน 1 โครงการ ที่เหลือเป็นการขอขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ผานสานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด โดยที่ไมผาน กบอ.
- อยางไรก็ดี เมื่อดูจากความสาเร็จของการเสนอแผนงานโครงการที่สวนราชการระดับ
อาเภอ กานัน ผูใหญบานที่อยูใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยตรงมีการเสนอแผนงาน/โครงการมานอยมาก
โดยไมมีการเรี ย กประชุม กบอ. ก็อาจกล าวไดวาบุคลากรยังไมมีความพรอมในการดาเนินงานตามความ
ตองการของประชาชนเทาใดนักเพราะอาจกลาวไดวาที่ผานมาไมไ ดมีการจัดเตรียมศึกษาความตองการของ
พื้นที่ไวเลยทาใหไมสามารถนาขอมูลมาใชประโยชนแไดทันในระยะเวลาจากัดเหมือนกันทั่วประเทศ จึงควรนา
บุคลากรกลุมนี้ไปทาการปรับทัศนคติและทาความเขาใจถึงความจาเป็นที่ตองดาเนินการ
5.4 ในการบริ ห ารงานตามแผนฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม จากผลกระทบของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โควิ ด -19 ภายใต ก รอบกรอบวงเงิ น 4 แสนล า นบาท ตาม พ.ร.ก. เงิ น กู 1 ล า นล า นบาท (รอบที่ 1)
คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ควรใหความสาคัญกับงานหรือกิจกรรมใดเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การจัดลาดับความสาคัญของงานในลักษณะอยางไร
- ในการบริ ห ารงานอ าเภอแบบบู ร ณาการ จะต อ งสอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตรแ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้งหมด ตามยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ มจังหวัด/จังหวัด และตองจัดทาแผน
ยุทธศาสตรแพัฒนา อาเภอ เพื่อกาหนดทิศทางพัฒนาอาเภอใหสอดรับกับแนวทางแผนขางตนดวย
- แผนพัฒนาอาเภอ จะมีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตรแที่เป็นตัวกาหนดทิศทางการพัฒนา
เปูาหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดการพัฒนาอาเภอไวดวยแลว
- ในการพัฒ นาภายหลังไดรับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ควรใหความสาคัญกับแผน
เผชิญเหตุกรณีที่มีการแพรระบาดครั้งตอไปเป็นหลัก เพราะขณะนี้ยังไมมียารักษาโรคเป็นการเฉพาะ และ
ลาดับตอมาก็ควรใหความสาคัญกับโครงการที่สามารถทาใหประชาชนสามารถดารงชีพไดในกรณีที่มีการแพร
ระบาดครั้งที่ 2 อาทิ แผนพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 ในภาพรวมและ กบอ. ประเมินความสาเร็จของการบริหารจัดการแผนฟื้นฟูฯ วามี ปสภ. ระดับ
ใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความสาเร็จ อะไรคือขอจากัดทางการบริหารที่สาคัญ บทเรียน
และประสบการณแทางานที่สาคัญของนายอาเภอและ กบอ. ที่ทาการศึกษาและแบงปในใหสาธารณชนสวน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น
การประเมิ น ความส าเร็ จ จากแผนงานโครงการที่ เ สนอขอรั บ การสนั บ สนุ น ฯ จากส ว น
ราชการของอาเภอบานฉาง อาจกลาวไดวานอยมาก เพราะไมมีการดาเนินการผาน กบอ. เนื่องจาก
(1) ระยะเวลาดาเนินการคอนขางสั้น เพียง 5 วันทาการ
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(2) โครงการที่ เ สนอโดยส ว นราชการของอ าเภอบ า นฉางโดยตรงมี 1 โครงการ
(สงเสริมการทองเที่ยว) ขณะที่โครงการสงเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรมเป็นการเสนอขอโครงการของนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยองในภาพรวม
(3) โครงการขององคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ไ ม เ สนอผ า น กบอ. แต ส ง ไปยั ง
สานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยองเพื่อรวบรวมเสนอตอ กบจ. ใหความเห็นชอบกอนเสนอ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนเสนอ
สภาพัฒนาฯ พิจารณา
6. ข้อจากัดของการบริหาร
(1) ความไมพรอมของสวนราชการระดับอาเภอในการเตรียมแผนงาน/โครงการ
(2) ปใ จ จั ย ทางข อ กฎหมายและความไม ชั ด เจนของข อ สั่ ง การในกรณี ที่ เ สนอแผนงาน/
โครงการขององคแกรปกรองสวนทองถิ่นที่ไมผานการพิจารณาของ กบอ. แตสงตรงไปที่สานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ทาใหขาดการบูรณาการและเชื่อมตอขอมูลในระดับพื้นที่
7. ข้อเสนอแนะ
จากบทเรียนของกรณีศึกษานี้ จะเห็นวามีชองวางที่จะไมสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตรแชาติ
20 ปี (6 ประเด็น ) แผนแมบ ทตามยุ ทธศาสตรแช าติ(23 แผน) และนโยบายของรัฐ บาลให บรรลุ ผ ลตาม
เปูาหมายในเรื่องของการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่ผาน กบอ.ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเป็นการ
ป ฏิ บั ติ ลั ก ษ ณ ะ ค ล า ย กั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น เ รื่ อ ง ก า ร แ ก ไ ข ปใ ญ ห า
ภัยแลง (200 ลานบาท) และการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจาปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ผานมา
จึงเห็นควรสรางความเชื่อมโยงของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบรวมกันในทุกมิติ โดยในขณะนี้มีความ
เชื่อมโยงที่ชัดเจนในระดับจังหวัดขึ้นไปถึงระดับนโยบาย แตในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ยังไมมีความเชื่อมโยง
กันเทาที่ควร โดยเฉพาะกับหนายงานที่อยูที่ระดับทองที่และทองถิ่น ไดแกอาเภอที่มีนายอาเภอเป็นผูนา มี
ปลัดอาเภอ หนวยหนาสวนราชการประจาอาเภอ สมาชิกอาสารักษาอินแดน(อส.) กานัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบ าน สารวัตกานันและแพทยแ ประจ าตาบลเป็นลูกมือที่ส าคัญที่ตองรับผิ ดชอบดานความเป็นอยูของ
ประชาชนในทองที่ซึ่งเทากับตองรับผิดชอบดานความมั่นคงและการพัฒนาทองที่ ในขณะที่องคแปกปกครอง
สวนทองถิ่นก็มีหนาที่ตามกฎหมายในดานการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทองที่ยังไมมีความเชื่อมโยงกัน
ในเรื่องของการพัฒนา และ/หรือการสนับสนุนการปฏิบัติดานความมั่นคงกันเทาที่ควร
จากข อ มู ล ข า งต น เป็ น ประเด็ น ที่ ค วรจะหยิ บ ยกมาพิ จ ารณาแก ไ ขโดยด ว นที่ สุ ด เพื่ อ ให เ กิ ด การ
ประสานงานการปฏิบัติกันไดอยางเป็นรูปธรรม โดยในชั้นตนที่อยูระหวางการดาเนินการแกไขก็ ควรจะมีการ
สั่งในลักษณะแนวปฏิบัติจากส่ วนกลาง โดยกาหนดให “ทุกแผนงาน/โครงการขององคแกรปกครองสว น
ทองถิ่นทุกระดับที่จะมีการดาเนินการในเขตพื้นที่อาเภอจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงาน
อาเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) กอนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือเขาดาเนินการเป็นลาดับ
ตอไป” เพื่อใหเกิดการบูรณาการกันระหวางฝุายปกครองที่ตองรับผิดชอบความเป็นอยูและความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ กับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในดานของการพัฒนาพื้นที่ที่จะไปชวยกันพัฒนา
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พื้นที่/ชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่อยางเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อัน
เป็นฟในเฟืองสาคัญที่จะสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตรแใหบรรลุตามเปูาประสงคแที่ดี

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)

ในระดับอาเภอบ้านฉาง
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 3 (กป.3)
นางสาวปราณี

วงศ์บุตร

นางมาลินี

ภาวิไล

นายสันติพงษ์
นายสุทธิพงษ์
นายดลภาค
นายวิรัตน์
นายกิตติพันธ์

สมศรี
พุทธจันทรา
เนตรใส
กลิ่นขจร
วุฒิวงศ์

นายณรงค์
นายธนวัฒน์

น้าผึ้ง
สนิทศักดิ์ดี

นายเลิศชาย

เลิศวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ อ านวยการกองการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี
นายอาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นายอาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
นายอาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นายอาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดสตูล
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการสานักปัองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ
ผู้อานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คานา
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ด้วยในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) อยู่เป็นจานวนหลายล้านคน แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยวันแล้ว แต่ในช่วงเวลาที่ผ่าน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้สร้าง
ผลกระทบที่รุนแรงต่อทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็ไม่พ้นที่จะได้ผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน
ในระยะเวลานี้ประเทศไทย เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มีการอัดฉีดงบประมาณภายใต้
กรอบวงเงิน ๔ แสนล้ านบาท ตามพระราชกาหนดกู้เงิน ฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) เข้ามาช่ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทางกลุ่มปฏิบัติการที่
(กป.) ๓ มีความสนใจที่จะศึกษาว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะผู้รับงบประมาณจากรัฐบาลไป
ใช้ในการดาเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในส่วนที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ สามารถนาเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้ เกิดประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและมี
ความรวดเร็วในการนาโครงการลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มี
การประสานความร่วมมือของประชาชนในการดาเนินการอย่างไร และสุดท้ายเกิดความยั่งยืนในการจัดการ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยตัวชุมชนเองอย่างไร ซึ่งจากผลศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็น
ต้นแบบที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ของผู้ศึกษาต่อไปในอนาคต

คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗๕
กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) ๓

102

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปพื้นทีก่ ารศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

1. ประวัติความเป็นมา
การจัดรูปแบบขององคแการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองทองถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่ใชอยูใน
ปใจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไขและ วิวัฒนาการมาตามลาดับ โดยจัดใหสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้นมีลักษณะ
เป็นองคแการแทนประชาชนทาหนาที่ ใหคาปรึกษาหารือแนะนาแกคณะกรรมการจังหวัดยังมิไดมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่ แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือเป็นหนวยการปกครองทองถิ่นตาม กฎหมายตอมา
ในปี พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นโดยมีความประสงคแที่จะแยก
กฎหมายที่เ กี่ ย วกั บ สภาจั ง หวัด ไว โ ดยเฉพาะส าหรับ สาระส าคั ญ ของพระราชบั ญญั ติ ฯ นั้น ยั งมิ ไ ดมี ก าร
เปลี่ย นแปลง ฐานะและบทบาทของสภาจั งหวัดไปจากเดิม กล าวคือสภาจังหวัดยังคงทาหนาที่เป็นสภาที่
ปรึกษาของขณะกรรมการ จังหวัดเทานั้นจนกระทั้งไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งกาหนดใหผูวาราชการจังหวัดเป็นหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบบริหารราชการในสวนจังหวัด ของกระทรวง ทบวงกรมตาง ๆโดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม
โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯนี้ ทาใหสภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภา ที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดแตเนื่องจาก
บทบาทและการดาเนิ น งานของสภา จั งหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยให คาแนะนาและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดไมสูจะไดผลตาม ความมุงหมายเทาใดนักจึงทาใหเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพโดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2498
อันมีผลใหเกิด “องคแการบริหารสวนจังหวัด” ขึ้นตามภูมิภาคตอมา ไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินกาหนดให
องคแการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเป็นหนวยการปกครองทองถิ่นรูปหนึ่งเมื่อสภา จังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภา
การปกครองทองถิ่น จึงมีบทบาทและอานาจหนาที่เพิ่ม ขึ้นอยางมากดังนั้นเพื่อประโยชนแในการทาความเขาใจ
อานาจหนาที่และบทบาทของ สภาจังหวัดจากอดีตจนถึงปใจจุบัน
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 114 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2540 เป็นตนมาพระราชบัญญัติดังกลาว เป็นกฎหมายที่กลา วถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องคแการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเป็นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแทนที่องคแการบริหารสวนบริหารสวน
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 สาหรับเหตุผลของการ ใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาไดจากบทบัญญั ติของพระราชบัญญัติซึ่งระบุ วา “โดยที่องคแการบริหาร
สวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดพ.ศ. 2498 เป็นองคแกร
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ปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขต สุขาภิบาล และเทศบาลเมื่อไดมีพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองคแการบริหารสวนตาบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและ อานาจหนาที่ ขององคแการ
บริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางขององคแการบริหารสวน
จังหวัด ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น”
นอกจากจะพิจารณาในเหตุผลของพระราชบัญญัติแลวจากบันทึกการประชุมคณะ กรรมาธิการ
วิสามัญ สภาผูแทนราษฎรซึ่งพิจารณารางพระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ……. ครั้งที่ 2 วันที่
13 มีนาคม 2540 ที่ประชุมไดอภิปรายประเด็นวัตถุประสงคแของการออกกฎหมายสรุปวา
1. เพื่อจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพซึ่งปใจจุบั นมีปใญหาดานการบริหารการจัดการดาน
พื้นที่และรายไดช้าซอน
2. เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองทองถิ่นที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการขยายความเจริญเติบโตของแตละทองถิ่น
3. เพื่อเป็นการถายโอนอานาจการปกครองสวนภูมิภาคมาสูทองถิ่นโดยใหองคแการ บริหาร
สวนจังหวัดทาหนาที่ในการประสานกับองคแกรปกครองทองถิ่นการประสานกับ รัฐบาลและตัวแทนหนวยงาน
ของรัฐการถายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยูใน ภูมิภาคไปอยูในองคแการบริหารสวนจังหวัด
4. เพื่อเป็นการกระจายอานาจสูทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นโดยจะเพิ่มอิสระใหกับ องคแการบริหาร
สวนจังหวัดมากขึ้นดวย โดยการลดการกากับดูแลจากสวนกลางลง
การจัดตั้งและฐานะ
พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 กาหนดใหมีหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นรูปแบบ หนึ่งเรียกวาองคแการบริหารสวนจังหวัด โดยมีอยูในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แหง รวม 75 แหง
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งหวัดโดยทับซอนกับพื้นที่ของหนวยการบริหารราชการ สวน
ทองถิ่น อื่น คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองคแการบริ หารสวนตาบลในจังหวัดนั้นความเป็นนิติบุคคลกอใหเกิด
ความ สามารถในการทานิติกรรมความเป็นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอใหเกิด อานาจ หนาที่และ
ขอบเขตพื้นที่ในการใชอานาจ
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นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
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โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ระยองเมืองนาอยู เกษตรคุณภาพ ทองเที่ยวอนุรักษแ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ
1. สรางและพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู คูคุณธรรม
2. เสริมสรางและพัฒนาใหมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทั้ง
รูปแบบของการรับถายโอนตามภารกิจและจัดตั้งขึ้นใหม
3. สงเสริม และสนับสนุนเกษตรกรรมในดานกระบวนการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคา
4. สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
5. สงเสริมการทองเที่ยว
6. สรางเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อสงเสริมการสงออกสูประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
7. เสริมสรางความแข็งแรงและภูมิคุมกันของสังคม และชุมชนใหอยูรวมกันอยางรมเย็นเป็นสุขภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากทุกภาคสวน
อานาจหน้าที่/บทบาท
ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กาหนดอานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณขององคแการบริหารสวนจังหวัด องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง
มีอานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การสนับสนุนองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
5. การคุมครอง ดูแล และบารุงรักษาปุาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การจัดการศึกษา
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
10. การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
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11. การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้า
14. การสงเสริมการทองเที่ยว
15. การพาณิชยแ การสงเสริมการลงทุน และการทากิจการไมวาจะดาเนินการเอง หรือรวมกับบุคคล
อื่นหรือจากสหการ
16. การสรางและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมตอระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น
18. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดตอ
19. การจัดใหมีพิพิธภัณฑแและหอจดหมายเหตุ
20. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
21. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
22. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัดระยอง
23. จัดทากิจการใดอันเป็นอานาจและหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขต และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดาเนินการ หรือใหองคแการบริหารสวน
จังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
24. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
25. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
26. การสังคมสงเคราะหแ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
27. จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดใหเป็นอานาจ
และหนาที่ขององคแการบริหารสวนจังหวัด
กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดอานาจ
หนาที่ขององคแการบริหารสวนจังหวัด ขางตน เป็นการดาเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการ
กระจายอานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ”ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นตนไป
ลักษณะของการดาเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัด ในการใหบริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัดมีดังนี้
1. ดาเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกิดศักยภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
2. เป็นการดาเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
3. เขาไปดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรือมีผูที่ไดรับ
ประโยชนแในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 9 แหง ขึ้นไป
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2. ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเมือง/การปกครอง
1. เขตการปกครอง แบงเป็น 8 อาเภอ ไดแก อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง อาเภอบานคาย อาเภอ
ปลวกแดง อาเภอบานฉาง อาเภอวังจันทรแ อาเภอเขาชะเมา อาเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 58 ตาบล 439
หมูบาน 181 ชุมชน ดานการปกครองทองถิ่น ประกอบดวยองคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1
แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตาบล 27 แหง และองคแการบริหารสวนตาบล 37 แหง 2. การเลือกตั้ง การ
แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศแบงเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง
โดยมีสมาชิกเขต
เลือกตั้งละหนึ่งคน ประกอบดวย อาเภอเมืองระยอง จานวน 12 เขตเลือกตั้ง อาเภอแกลง จานวน 6 เขต
เลือกตั้ง อาเภอบานคาย จานวน 3 เขตเลือกตั้ง อาเภอบานฉาง จานวน 3 เขตเลือกตั้ง อาเภอปลวกแดง จานวน 2
เขตเลือกตั้ง อาเภอนิคมพัฒนา จานวน 2 เขตเลือกตั้ง อาเภอวังจันทรแ จานวน 1 เขตเลือกตั้ง อาเภอเขาชะเมา
จ านวน 1 เขตเลื อกตั้ง ประกาศ ณ วั น ที่ 28 สิ งหาคม 2555 โดยนายอภิช าต สุ ขั คคานนทแ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ปี 2559 มีจานวนประชากร 694,852 คน ปี 2560 มีจานวนประชากร 705,954 คน
ปี 2561 มีจานวนประชากร 717,349 คน ปี 2560 มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 รอยละ 2.34
ปี 2561 มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 รอยละ 1.54 คาดวาในปี 2562 จะมีจานวนประชากร
เพิ่มขึ้น รอยละ 1.54 - 2.34 และจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ช่วงอายุและจานวนประชากร
มีชาวซองเป็นชาวพื้นเมือง ประชากรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กระจายอยูทั่วไปในชนบท มีประชากรทั้งสิ้น 717,349 คน ชาย จานวน 352,566 คน หญิง จานวน
364,783 คนชวงอายุที่มีจานวนประชากรมากที่สุด คือ อายุระหวาง 35-39 ปี จานวน 63,736 คน ชวง
อายุที่มีจานวนประชากรนอยที่สุด คือ อายุ 100 ปีขึ้นไป จานวน 115 คน
ที่มา : ทะเบียนราษฎรแจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญในพื้นที่ ผลการจัดเก็บขอมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี
2561 เปูาหมาย 152,595 ครัวเรือน 54 ตาบล 434 หมูบาน 167 ชุมชน
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

3. สภาพทางสังคม
การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษา แบงออกเป็น 3
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งจังหวัดระยอง มีจานวน
หนวยงานทางการศึกษา ทั้งหมด 555 แหง ประกอบดวย
1) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จานวน 355 แหง
2) กระทรวงมหาดไทย องคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จานวน 156 แหง
3) สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) จานวน 4 แหง
4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ (พม.) จานวน 39 แหง
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5) กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ทร.) จานวน 1 แหง
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีจานวน 3 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง 1 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนมั ธยมตากสินระยอง มีจานวนนักเรียน 3,295 คน มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 246 คน
2) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีจานวนนักเรียน 3,016 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 333 คน
3) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) มีจานวนนักเรียน 1,971 คน
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 162 คน
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มีจานวนนักศึกษา 162 คน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน
ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

สาธารณสุขจั งหวัดระยอง จังหวัดระยอง มี โรงพยาบาลศูนยแ 1 แห ง จานวน 597 เตียง
โรงพยาบาลทั่วไป 2 แหง จานวน 362 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง จานวน 273 เตียง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจาตาบล 95 แหง โรงพยาบาลเอกชน 5 แหง จานวน 395 เตียง คลินิก จานวน 382 แหง มี
จานวนแพทยแ 148 คน ทันตแพทยแ 54 คน เภสัชกร 100 คน พยาบาล 1,645 คน พยาบาลเทคนิค 31 คน
ผูปุวยที่เขารับการรักษาดวย 5 โรคสาคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
ที่มา : ศูนยแขอมูลขาวสารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

4. อาชญากรรม คดีอาชญากรรม ไดแก คดีประทุษรายตอทรัพยแ โจรกรรม รถจักรยานยนตแ โจรกรรมรถยนตแ
ฉอโกง และยักยอก พบวาจังหวัดระยองมีจานวนคดีประเภทนี้สูง ซึ่งจะสังเกตไดวาคดีประเภทนี้ จะเกิดมากใน
พื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน น และอาจมีคนตางถิ่นเขามา รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่สาคัญของ
ตารวจภูธรจังหวัดระยองปี 2560 มีคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ 491 คดี, คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพยแ 1,010 คดี,คดีที่นาสนใจ 451 คดี และคดีที่รัฐเป็นผูเสียหาย 9,059 คดี
ยาเสพติด สถานการณแยาเสพติดของจังหวัดระยองอยูในระดับไมรุนแรงไมพบการผลิต ใน
พื้นที่มีผูเสพ/ผูติดยาเสพติดกระจายตัวอยูในทุกพื้นที่ของอาเภอ สถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติดสามารถ
ควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการดารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน แตเนื่องจากปใญหายาเสพติดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาเป็นตองมีการดาเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหปใญหายาเสพติดขยายตัว
มากขึ้น ประกอบกับสถานการณแยาเสพติดในปใจจุบันเริ่มปรากฏปใญหาเพิ่มมากขึ้น ยังคงมีบางพื้นที่ที่ควรให
ความสนใจเป็นพิเศษและตองเรงรัดดาเนินการแกไขปใญหาพื้นที่เสี่ยงตอการแพรระบาดและแหลงมั่วสุม พื้นที่
แพรระบาด ไดแก อาเภอเมืองระยอง อาเภอแกลง อาเภอนิคมพัฒนา อาเภอปลวกแดง และมาบตาพุด
เครือขายกลุมการคา ไดแก เครือขายกลุมผูตองหาพนโทษ หรือไดรับการพักการลงโทษแลวมาจับกลุมรวมกัน
คายาเสพติด
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การสังคมสงเคราะห์
การดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดระยอง เชน ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
สังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแผูประสบปใญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแเด็กในครอบครัว
ยากจน ศูนยแคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแครอบครัวผูมีรายไดนอย
และไรที่พึ่ง นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ใหการชวยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและผาหมกันหนาว ทั้งนี้
จังหวัดระยอง ยังมีสถานสงเคราะหแคุมครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรั บ (รับเด็กอายุ 6 - 18 ปี) มีอานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ปใจจุบัน องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง อยูระหวางดาเนินการถมที่และปรับปรุงภูมิ
ทัศนแ เพื่อใชในการกอสรางศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง เพื่อใหเหมาะสม
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน มีการใหบริการดานการแพทยแและสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว
ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล รองรับ การพัฒ นาและมีเ ครือขา ยการสง ตอ ผูปุว ยที่ตองการรักษาเฉพาะ
ทางไดอยางมี ประสิทธิภาพ (พื้นที่กอสรางบริเวณหลังสวนสน ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง)
ประชากรแฝง จากการสารวจจานวนประชากรแฝงโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจานวน 455,138 คาดการณแแนวโนม
ประชากรแฝงจั งหวัด ระยองในระยะขางหนาคาดวาประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจา นวนเพิ่ มขึ้นเป็ น
796,510 คน เป็นอยางนอยในปี 2560 ซึ่งขณะนี้จังหวัดระยองไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทางานขึ้น
เพื่อสารวจขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง เพื่อดาเนินการแกไขปใญหาตอไป
แรงงาน เดือนธันวาคม 2560 ผูอยูในกาลังแรงงาน จานวน 549,850 คน แยกเป็นผู มี
งานทา 540,442 คน ผูวางงาน 7,585 คน ผู รอคอยฤดูกาล 1,822 คน ผูไมอยูในกาลังแรงงงาน 190,466
คน และผูอายุต่ากวา 15 ปี มีจานวน 159,857 คน ประชากรของจังหวัดระยองวางงานทั้งสิ้น 7,858 คน
แรงงานตางดาวรวมทุกประเภท จานวน 95,594 คน สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ านวน
8,744 แหง
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ส่วนที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวทางการดาเนินงาน
๑. แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟู เศรษฐกิจ
และสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท
ตาม พ.ร.ก กู้เงิน ฯ ๑ ล้ านล้ านบาท (รอบที่ ๑) โดยมี อัตรากาลั งขององคแการบริห ารส ว นจังหวัดระยอง
จานวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๒ คน
๒. แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภายใตกรอบวงเงิน ๔ แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก.กูเงินฯ ๑ลานลานบาท(รอบที่๑/๒/๓) และแผนงานอื่นๆ
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID๑๙) ภายใตกรอบวงเงิน ๔ แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก.กูเงินฯ ๑ลานลานบาท ที่ องคแการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เสนอขอ แตยังไมไดรับการอนุมัติ รวม ๑๗ โครงการ คือ
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
1 โครงการปรับปรุงทาเรือเพ ตาบลเพ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
2 โครงการปุาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปุาชายเลนพระเจดียแ
กลางน้า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ระยะที่ 3
3
4

5
6
7
8

โครงการปุาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปุาชายเลนพระเจดียแ กลาง
น้า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ระยะที่ 4
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแปุาชายเลนในพื้นที่
แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิตสูการพัฒนาเป็นศูนยแการเรียนรูเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
โครงการจัดตั้งศูนยแศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตรแบานเพ
ตาบล
แกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแภายในศูนยแบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดาริจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแภายในศูนยแบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดาริจังหวัดระยอง (ระยะที่ 3)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้าในพื้นที่จังหวัดระยอง
โดย
ทาการวางทอน้าประปาพื้นที่ตาบลชุมแสงและตาบลปุายุบใน อาเภอ
วังจันทรแ จังหวัดระยอง

งบประมาณ
296,000,000
82,000,000
80,000,000
52,000,000

96,000,000
46,900,000
55,300,000
18,482,000

112

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

ลาดับ
แผนงาน/โครงการ
9 โครงการกอสรางศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จังหวัดระยอง ชวงที่ 1
10 โครงการกอสรางศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จังหวัดระยอง ชวงที่ 2
11 กอสรางอาคารเรียน ภายในพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตาก
สินระยอง
12 กอสรางปรับปรุงถนนรย.ถ.10010 สายบานยายจั่น-บานสังขฤกษแ
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1๓ กอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 สายตอนตอทางเทศบาลตาบลแก
ลงกะเฉดควบคุม – หาดใหญ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1๔ กอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง หมายเลข
3 (เขาดิน) – หนองเสม็ด อาเภอแกลง,อาเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง
(ระยะที่ 1)
1๕ กอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง หมายเลข
3 (เขาดิน) – หนองเสม็ด อาเภอแกลง,อาเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง
(ระยะที่ 2)
16 ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0203 สายบานเนินอูทอง – บานชาฆอ อาเภอ
แกลง, อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
17 กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทศบาล 11

งบประมาณ
274,000,000

รวมงบประมาณ

๒,๕๐๒,๖๔๐,๐๐๐

367,600,000
224,000,000
57,576,000
122,967,000
325,710,000
366,332,000
14,473,000
23,300,000

แตยังไมไดรับงบประมาณ จึงไดคัดเลือกเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหวางวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
งบประมาณ
๑ กอสรางศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง ๖๔๑,000,000
๒
กอสรางอาคารเรียนภายในพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก ๒๒๔,000,000
สินระยอง
๓ ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง(ระดับประถมศึกษา)
๒๑๐,๔๐๐,๐๐๐
๔
โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง
๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐
ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง
๕
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
๑๑๒,๒๐๐,๐๐๐
พระราชดาริ
๑,๓๕๐,๒๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
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กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม
พระราชบัญญัติเงินกู้ฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑)
สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
จังหวัดระยองมีฐานเศรษฐกิจหลัก ๓ ประเภท ประกอบด้วย
๑. ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก ประมาณร้อยละ ๗๐-๘๐
๒. ด้านการท่องเที่ยว
๓. ด้านการเกษตร และประมง
ในการนี้ ฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ในขณะที่ ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมยังสามารถ
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของจั งหวั ดระยองได้ ในระดั บที่ ดีอยู่ ดัง นั้น องค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัดระยองจึ งให้
ความสาคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
และสร้างรายได้ เป็นลาดับแรก โดยได้กาหนดแผนงาน โครงการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จานวน ๑๗ โครงการ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน ๔
แสนล้านบาท ตามพระราชกฤษฎีกากู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย
๑. โครงการปรั บ ปรุ ง ท่ า เรื อ เพ ต าบลเพ อ าเภอเมื อ งระยอง จั ง หวั ด ระยอง งบประมาณ
๒๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี วั ตถุป ระสงค์ เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือเพ ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัดระยอง รวมทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
๒. โครงการโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้าอัญมณีหนึ่งเดียว
ในระยอง ระยะที่ ๓ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ กับเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากร
ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ให้กับประชาชนจังหวัดระยอง และประเทศไทย
๓. โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้าอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง
ระยะที่ ๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ กับเพื่อพั ฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน
รวมทั้ง เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจ และสั งคม รองรับการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้ กับ
ประชาชนจังหวัดระยอง และประเทศไทย
๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่แนวถนนเฉลิมบู รพาชลทิตสู่การ
พั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง นิ เ วศอย่ า งยั่ ง ยื น และพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างธรรมชาติ งบประมาณ
๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใหม่
ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระยอง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ อนุรักษ์ป่าชายเลน พันธุ์ไม้หายาก ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิด
สัตว์น้า
๕. โครงการ จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ตาบลแกลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง งบประมาณ : ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการใช้ที่ดินของ
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สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เพื่อทากิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กับเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์บ้านเพให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติสาหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของเด็กและเยาวชน
๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริจังหวัดระยอง
(ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริจังหวัดระยอง
(ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้าในพื้นที่จังหวัดระยองโดยทาการวางท่อจ่ายน้าประปาใน
พื้นที่ตาบลชุมแสงและตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๘,๔๘๒,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อแก้ปั ญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุ ปโภค – บริโภค และการเกษตร และเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตจากโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์
๙. โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ช่วงที่ ๑
งบประมาณ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพื่อให้จังหวัดระยอง มีการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
๑๐. โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ช่วงที่ ๒
งบประมาณ ๓๖๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน กับเพื่อให้จังหวัดระยอง มีการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบ
รับกับความต้องการกาลังคนตามนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic
Corridor Development และ Thailand 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรม New Engine of Growth ซึ่งประกอบด้วย
อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๑๐ สายบ้านยายจั่น-บ้านสังขฤกษ์ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๗,๕๗๖,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
การจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้น
๑๓. โครงการก่อสร้ างปรั บ ปรุ งถนน รย.ถ.๑๐๐๑๗ สายตอนต่อทางเทศบาลตาบลแกลงกะเฉด
ควบคุม – หาดใหญ่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๒๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปั ญหาการจราจรให้ แก่ราษฎรผู้ ใช้เส้ นทางในการสั ญจรโดยเฉพาะ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
ผู้สัญจร
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๑๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๓๖ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน) –
หนองเสม็ด อาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๑) งบประมาณ ๓๒๕,๗๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนและแก้ ไขปั ญหาการจราจรแก่ ราษฎรผู้ ใช้ เส้ นทางในการสั ญจร
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาชะเมา
๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๓๖ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน) –
หนองเสม็ด อาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๓๖๖,๓๓๒,๐๐๐ บาท โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนและแก้ ไขปั ญหาการจราจรแก่ ราษฎรผู้ ใช้ เส้ นทางในการสั ญจร
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาชะเมา
๑๖. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน อบจ.รย.๐๒๐๓ สายบ้ า นเนิ น อู่ ท อง – บ้ า นช าฆ้ อ อ าเภอแกลง
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๔,๔๗๓.๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มี จานวนเพิ่ม
มากขึ้น และราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร รวมทั้งขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และ
จากตัวเมืองระยองไปยังอาเภอบ้านค่ายได้รับความสะดวกรวดเร็ว
๑๗. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สาย ซอยเทศบาล ๑๑ หมู่ ที่ ๕ เทศบาลต าบล
สานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่
ตัวเมืองระยอง กับจากตัวเมืองระยองไปยังอาเภอบ้านค่ายได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง คาดหวังผลสาเร็จในอนาคตอันใกล้เพื่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงประสงค์จะทาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนทั้งการท่องเที่ยว การค้า
การลงทุน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัด แต่การขอรับการจัดสรรงบจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวยังไม่รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในเบื้องต้น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแนว
ทางการอนุ มั ติโ ครงการ ในลั กษณะการกระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อ สร้างความเข้มแข็งภายในก่อน จึ ง
พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร โครงการเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และโครงการในลักษณะส่งเสริมการสร้างอาชีพใน
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ สาหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ยังไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ใช้โอกาสในคราวที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการ
ดังกล่าว
สาหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้บูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ถูก
เลิกจ้าง และผู้ยากจนทั่วไป โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรตาแหนงในขององคแการบริห ารส วนจังหวัดระยองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการนาแผนงาน
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น
และในเรื่องตางๆ ดังนี้
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แนวคิดทักษะที่โลกต้องการหลังยุคโควิด-19
๑. ชารแลสแ ดารแวิน (Charles Darwin) ทฤษฎีวิวัฒนาการ “ไมใชคนแข็งแรงที่สุด หรือคนฉลาดที่จะ
อยูรอด แตเป็นคนที่สามารถปรับตัวไดดีที่สุดตางหาก
๒. การรวมรวบจากความรูคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มาหวิทยาลัยในงาน MUIC VIRTUAL OPEN DAYS
๒๐๒๐ ศาสตราจารยแ แพทยแหญิงจุฬธิดา โฉมฉาย และคุณพัชรี รักษาวงศแ กลาววา ทักษะที่จาเป็น ๔ ดาน
๒.๑ ทักษะในการมองภาพรวมของปใญหา
๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะหแอยางเป็นระบบ
๒.๓ ทักษะการสื่อสารเชิงบวก
๒.๔ ทักษะภาษาที่ ๔ ภาษา Coding การเขียนโปรแกรม
๓. คุณมัณฑิตา จินดา จากคากลาวของ Alvin Toffler วา “คนไมมีการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ไมใช
คนอานไมออก เขียนไมได แตเป็นคนที่ไมสามารถที่จะเรียนรู หรือลบสิ่งที่เรียนรูเดิมออกไป เพื่อมาเรียนรูสิ่ง
ใหม” หลังโควิด ตองเปลี่ยนวิธีคิด ปรับทัศนคติ และพัฒนาทักษะ ดังนี่
๓.๑ Unlearn ละทิ้งทักษะเดิม
๓.๒ Relearn ทักษะที่ตองเรียนรูเพิ่มเติมอีก
๓.๒.๑ Digital Skill ทักษะดานดิจิทัล Data เพื่อทาความเขาใจลูกคา และเรียนรู
Platform ออนไลนแตาง ๆ
๓.๒.๒ Soft Skill อนาคตหุนยนตแจะเขามาทางานแทนที่มนุษยแโดยเฉพาะงานที่ทาซ้า
หรืองานอันตราย
๓.๓ Learn ทักษะที่ตองเรียนรูใหม
๓.๒.๑ Digital Skill Soft Skill ทักษะดานดิจิทัล เชน หากธุรกิจไมมี Digital Asse
ตองสรางขึ้นมา หรือปรับทักษะที่เหมือนกับการเรียนรูใหม
๓.๒.๒ Soft Skill ไดแก Empathy ตองทา ความเขาใจลูกคา
๔. นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษัทชัยบูรณแ บราเดอรแส จากัด กลาวใน
การบรรยายหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
เราจะเป็นผูเปลี่ยนหรือผูถูกเปลี่ยน โดยพิจารณาจาก
๔.๑ ไวตอการรับรูของการเปลี่ยนแปลง
๔.๒ ไวตอการปรับปรุงและพัฒนา
ผูนาตองคิดเสนอวา การปรับปรุงพัฒนา (นวัตกรรม) คือ หัวใจของการทาใหองคแการยั่งยืน
จากแนวคิดดังกลาว องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดใหขอมูลวา ไดเตรียมบุคลากรดานการ
ปรับตัวรองรับสถานการณแ โดยเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี แกบุคลากร โดยเฉพาะกองแผนและงบประมาณ
กองชาง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองคลัง โรงเรียนในสังกัด
แตมีขอเสนอจากการสนทนา ควรมีการวางระบบพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ โดย
๑. พัฒนาทักษะพื้นฐานทั้งองคแกร ควรพัฒนา ทักษะในการมองภาพรวมของปใญหา ทักษะการคิด
วิเคราะหแอยางเป็นระบบ ทักษะการเรียนรู ทักษะดานดิจิทัล และทักษะความฉลาดทางอารมณแ
๒. พัฒนาทักษะ ผูบริหาร หัวหนา ที่ควรมีทักษะเพิ่ม ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ทักษะการแกปใญหา
ทักษะการคิดวิเคราะหแเชิงกลยุทธแ ทักษะความคิดสรางสรรคแ และทักษะการสอนงาน
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ผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงเวลาที่ทาการศึกษา)
1. มีมาตรการและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับแผนและเกลี่ยงบประมาณประจาปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อนาไปใช้ในการกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจสังคมของระยองในระยะเร่งด่วน
2) นาเสนอโครงการขนาดใหญ่จานวน ๑๗ โครงการที่ช่วยเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยใช้งบประมาณ
ในวงเงิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท
3) เพิ่มรายได้ในมาตรการการจัดเก็บภาษี เช่น การเก็บภาษีล้อเลื่อน ให้คนระยองปรับมาใช้ทะเบียนรถ
ในจังหวัดระยอง
4) ขอความร่วมมือภาครัฐทั่วประเทศให้มาจัดประชุมสัมมนาที่จังหวัดระยอง
5) จัดงานแสดงและขายสินค้าโอทอป ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ในพื้นที่ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมขี่จักรยาน จัดงานวิ่ง จัดแข่งกีฬาทางน้า
7) ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด จัดซื้อผลิตภัณฑ์ปัองกันโควิด ๑๙ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ชุมชน
เกิดความปลอดภัย
8) ใช้สถานที่ภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสอนประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่จัดทา
หน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง
9) จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับโควิด ๑๙ เช่น จัดงานแสดงสินค้า และกรณีที่เกิดเหตุ
อียิปต์ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนทั้งประเทศในการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง โดยให้เงินทันทีหากมา
เที่ยวระยองแล้วติดโรคโควิด ๑๙
10) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความ
เชื่อมั่นในจังหวัดระยอง เช่น ถ่ายภาพยนตร์
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
๑. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1) งบประมาณรอบที่ 1 ตามแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไมไดรับการสนับสนุนตามแผนงานและ
โครงการที่เสนอขอไปยังรัฐบาล
2) การดาเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดาเนินการนอกเหนือจากภารกิจที่
กาหนดได ทาใหการทางานเยียวยาและแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนไมไดรับการแกไข สวน
ใ ห ญ เ ป็ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร ส ว น ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ห น ว ย ง า น ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถิ่ น อื่ น
3) งบประมาณในสวนขององคแการบริหารสวนจังหวัดมีไมเพียงพอในการแกไขปใญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่
2. แนวทางแก้ไข
1) บูรณาการงบประมาณตามโครงการเดิมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปแลว
2) จัดความสาคัญของโครงการในการแกไขปใญหาความเดือดรอน
๓) ปรับลดงบประมาณของสานัก/กอง ที่ดูวายังไมมีความจาเป็นเรงรัด เชน โครงการศึกษาดูงาน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นตน
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4) ศึกษาและเตรียมความพรอมในการดาเนินการตามแผนงานโครงการที่จะของบประมาณรวมกับ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากเวลาของบประมาณจากสวนกลาง โครงการที่ไดรับอนุมัติจะเป็น
โครงการที่พรอมดาเนินการ ไมใชโครงการศึกษาความพรอม
5) จัดหามาตรการเพิ่มรายไดขององคแการบริหารสวนจังหวัด เชน มาตรการทางภาษี
6) สงเสริมระบบเศรษฐกิจที่สมดุล และใหประชาชนสามารถดูแลตัวเองไดบนพื้นฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7) อบรมเตรียมความพรอมใหกับคนที่ตกงาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กาลังจะฟื้นตัว
๘) พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร โดยใหเป็น Smart Farmer เพื่อใหคนรุนใหมเขามาพัฒนาการ
เกษตรในพื้นที่ตอจากบรรพบุรุษโดยใชเทคโนโลยีมาชวย
๙) กาหนดเปูาหมายในการพัฒนาใหจังหวัดระยองเป็น จังหวัดครัวอาหารของโลก โดยเฉพาะดาน
ผลไมและประมง
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
๑) ประชาชนมีงานทา สามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและใหบริการไดโดย ณ ปใจจุบัน เมื่อ
เทียบกับกอนเกิดเหตุการณแโควิด 19 ถือวาฟื้นตัวในภาพรวมไดประมาณ 80 %
2) ผูที่เลิกจาง ไดรับการอบรมฟื้นฟูและเตรียมการรองรับการจางงานในกรณีที่มีการฟื้นตัวอยาง
สมบูรณแ
ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ
ได้รับความเป็นอย่างดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่มิติเครือข่ายขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หน่วยงานส่วนราชการมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการดาเนินการร่วมกัน รวมทั้งภาคประชาชนมีความร่วมมือในการทางานอย่างเข้มแข็ง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
๑) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นาของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยง
๒) การประสานงานกับหน่วยงานราชการในส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไร้รอยต่อ ทางาน
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๓) ความเข้มแข็งของทีมเครือข่าย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีความเป็นเอกภาพ
๔) ประชาชนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการทางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาให้การขับเคลื่อน
ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
๕) ขับเคลื่อนใช้ศาสตร์ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ ศาสตร์พระราชา
๖) การบริหารโดยธรรมาภิบาล บนฐานข้อมูล สร้างเครือข่าย
๗) นาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา ทันกับสถานการณ์
บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
๑) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นหัวใจของผู้บริหาร การทางานเชิงรุกเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว
๒) การบูรณาการทางานระหว่างภาคส่วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสาเร็จ
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๓) การมองไปข้างหน้าของผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง
๔) การต่อยอด ขยายโอกาส ไม่จมอยู่กับของเดิม
๕) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖) ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค แต่ปัญหาคือแหล่งเรียนรู้และโอกาส
๑๐) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟู
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑) การคงระบบเฝ้าระวัง ดูแล ควบคุมที่ดี แบบ new normal เพราะพื้นฐานของการฟื้นฟู จะต้องมี
ระบบการเฝ้าระวัง ดูแล ควบคุมที่ดี ทั้งสถานการณ์ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ และสถานการณ์มีผู้ติดเชื้อแบบ
ควบคุมได้รวดเร็ว คงอันดับเป็นเบอร์ต้นๆของโลก จะเป็นรากฐานที่ดีเลิศในการพื้นฟู
๒) การฟื้นฟูระยะเร่งด่วน ต้องสร้างกาลังซื้อ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เช่น ไทยรวย
เที่ยวไทย และเปิดรับเศรษฐีต่างชาติเข้าไทยในกิจกรรมที่เหมาะสม นอกจากสร้างกาลังซื้อ ยังสร้างภาพลักษณ์
ประเทศ
๓) การฟื้นฟูระยะต่อไป ใช้งบลงทุน สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รับ new normal เช่น การ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมการค้าใหม่ เกษตรใหม่
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
ณ องค์การบริหารจังหวัดระยอง และท่าเรือบ้านเพ

121

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบ่ ้าน
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 9 (ก.ป.9)
นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ
นายอภิชาติ
นายวรศิษย์
นายวิรุฬห์
นายสุทธิโรจน์
นายนิรันดร์
นายอธิราช
นายกฤษฏิ์

สาราบรรณ์
พุฒจีบ
สิทธิวงศ์
เจริญธนะศักดิ์
ปราบอักษร
กนกเวชยันต์
พูนเกษม

นายธเนศ

มั่นน้อย

พ.ต.อ.หฤษฎ์

เอกอุรุ

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัฒนาเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดพัทลุง
นายอาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
นายอาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นายอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
นายอาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอานาจเจริญ
เลขานุการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้กากับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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คานา
การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร
“นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75” ของสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ
2563 โดยมีวัตถุประสงคแ เพื่อนาบทเรียน และประสบการณแจากการมีสวนรวมในพื้นที่จริงนาไปใชในการบริหาร
ราชการ และสรางมูลคาเพิ่มสาหรับประสบการณแ การบริหารราชการใหแกผูเขาอบรมสามารถนาไปประยุกตแใชใน
การบริหารงานไดกวางขวางมากขึ้น โดยกาหนดพื้นที่การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง ในประเด็น
หัวขอ “การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) ในระดับหมูบาน บานสระแกว หมูที่ 3 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง จังหวัดระยอง”
ระหวางวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2563 เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ทั้ ง นี้ ค ณะผู จั ด ท าได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี จ ากทุ ก ภาคส ว นหวั ง ว า การศึ ก ษาดู ง าน
“การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learming)” ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชนแสาหรับหนวยราชการทั้ง
ทองที่ ทองถิ่น ทั้งภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่สามารถนาไปใชประยุกตแในการบริหารงานไดกวางขวางมาก
ขึ้น และขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือในรายงานเลมนี้สาเร็จมา ณ โอกาสนี้ดวย

คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75
กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) 9
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กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learming)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75
ประเด็นหัวข้อ
“การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ในระดับหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง
ในพื้นที่จังหวัดระยอง”
1. ความเป็นมา
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพื้นที่ที่
ทาการศึกษา
- ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน
บานสระแกวกอตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2400 เป็นหมูบานดั้งเดิม สภาพพื้นที่เหมาะแกการ
ทาการเกษตร แรกเริ่มมีผูอาศัยประมาณ 20 – 30 ครอบครัว บานสระแกวเริ่มแรกมีชื่อวาบานหนองสระ
ต อ มาหลวงพ อ จ ารั ส ได ตั้ ง วั ด ขึ้ น และหลั ง วั ด มี ส ระน้ าที่ มี น้ าใสสะอาดเหมื อ นแก ว ชาวบ า นจึ ง เรี ย กว า
“สระแกว” ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อหมูบานหนองสระเป็น “บานสระแกว” ปใจจุบันบานสระแกวมีเขตพื้นที่แบงเป็น
หมูที่ ๓ บานสระแกว ชุมชนสระแกว ๑ และชุมชนสระแกว ๒
- ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ หมูที่ 6 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
และอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ หมูที่ 4 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ หมูที่ 8 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พื้นที่ที่ทาการศึกษา

- ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ
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เป็นที่ราบสลับเนินดิน พื้นที่ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกมีระดับสูง มีลาธารและคลองสาธารณะ
กระจายตามพื้นที่ทั่วไป ทิศทางไหลของน้าจากทิศเหนือและทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต
- ประชากร
หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว
ชุมชนสระแก้ว 1
ชุมชนสระแก้ว 2
จานวนครัวเรือน
359 ครัวเรือน
315 ครัวเรือน
993 ครัวเรือน
จานวนประชากร
790 คน
463 คน
1,620 คน
- ชาย
394 คน
237 คน
781 คน
- หญิง
396 คน
226 คน
839 คน
ทั้งนี้การปกครองดูแลใน ๑ หมูบาน มี ๒ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลในพื้นที่ โดยเทศบาลตาบล
สานักทอน ดูแลพื้นที่ ชุมชนสระแกว 1 และชุมชนสระแกว 2 สวนองคแการบริหารสวนตาบลสานักทอนดูแลพื้นที่
หมูที่ ๓ บานสระแกว ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาล
ชุมชนสระแก้ว 1

หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว
ชุมชนสระแก้ว 2

- สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง พนักงานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู
ใกล โรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝงจ านวนมาก ทาให มีเงินหมุนเวียนจานวนมาก คาครองชีพคอนขางสู ง
ประชากรบางสวนยังคงประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพื้นที่ รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร
ในพื้นที่ บานสระแกว เทากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี
หนวยธุรกิจในพื้นที่ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2 แหง เป็นโรงงานทาฝูา และโรงงานไก
บริษัท จานวน ๖ บริษัท รานสะดวกซื้อ 2 แหง และตลาดนัดสระแกว

126

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

- สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
บานสระแกว มีโรงเรียนในเขตหมูบาน คือ โรงเรียนวัดสระแกว
2. ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีที่สาคัญ
- วัดที่สาคัญในหมูบาน คือ วัดสระแกว
- ประชากรสวนใหญของหมูบานนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่ปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมา ไดแก การทาความเคารพผูใหญ การปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญตางๆ ทางศาสนาและกิจกรรมที่
สาคัญของหมูบาน
- ประเพณีบุญขาวหลาม จะจัดในวันขึ้น 2 ค่า เดือน 3 ของทุกปี โดยทุกบานจะมีการเผาขาว
หลาม และนาขาวหลามมารวมทาบุญตักบาตรขาวหลาม เนื่องในอดีตประชาชนประกอบอาชีพเผาขาวหลามขาย
3. สาธารณสุข
บ านสระแกว มีสถานพยาบาลให บริการดานสาธารณสุ ขแกประชาชน คือ โรงพยาบาลส งเสริ ม
สุขภาพตาบลบานสระแกว สามารถใหการปฐมพยาบาลและตรวจรักษาโรคที่ไมซับซอน นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานเขารับการอบรมดานสาธารณสุขมูล
ฐานดวย
4. จุดเดนของชุมชน
บานสระแกวมีแหลงเรียนรูที่เป็นจุดเดนของชุมชน คือ ศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและโรงเรียน
ผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตาบลสานักทอน เป็นแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานที่สาคัญของหมูบาน มีการจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุตาบลสานักทอน ในปี ๒๕๕๗ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน
ศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ มีประธานชมรม คือ นายประเสริฐ ภัทราวัฒนกุล มีสมาชิก
ชมรมและเป็นนักเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุจากพื้นที่ 8 หมูบาน จานวน ๑๐๒ คน จุดเดนของโรงเรียนผูสูงอายุ คือ
มีหลักสูตร การเรียนการสอน แผนงาน ตารางเรียนตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน ตลอดหลักสูตรครอบคลุม
ความรู ๕ ดาน ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม ดานจิตปใญญา และดานเศรษฐกิจ กิจกรรมเดน
ภายในศูนยแไดแก โครงการผาปุาขยะ หลักสูตรวิชาอิสระปลูกพืชผักเพื่อจาหนาย งานวันผูสูงอายุ การมอบเกียรติ
บัตรแกผูสูงอายุ เป็นตน ใช้เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณในการจัดโครงการตางๆไดรับสนับสนุนงบประมาณดานคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม จากองคแการบริหารสวนตาบลสานักทอน มีการสนับสนุนวิทยากรบรรยายใหความรู จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่ น สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอบ้านฉาง บริษัทดาว
เคมิคอล เป็นต้น ช่วยให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตน
ได้ และบอกต่อกับบุตรหลานของตนเองได้อีกทางหนึ่ง
๕. ปใจจัยสาคัญของความสาเร็จและปใญหาในชุมชน
บ า นสระแก ว มี ส ภาพสั ง คมเป็ น กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบทมี อ าชี พ ดั้ ง เดิ ม คื อ เกษตรกรรม และมี
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายไดหลักของชุมชนควบคูกัน จึงมีวิถีชีวิตที่อยูรวมกันไดอยางสอดคลอง มีแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงานเป็นจุดเดนของชุมชน โดยมีการรวมกลุมของผูสูงอายุที่เขมแข็ง ซึ่งเป็นปใจจัยความสาเร็จของชุมชน แต
ทั้งนี้ พื้นที่ บ านสระแกวถูกก าหนดอยู ในพื้ นที่เขตพั ฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงท าให เกิดการพัฒนาพื้นที่ให
เตรียมพรอมรองรับการพัฒนาตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน ทางดวนพิเศษมอเตอรแเวยแ ทาใหเกิดการ
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พัฒนาดานเศรษฐกิจใหแกคนในชุมชน แตเป็นปใจจัยที่ทาใหเกิดปใญหามีผลกระทบดานมลภาวะและสังคม ไดแก
ปใญหามลภาวะทางเสียงจากสนามบิน การเคลื่อนยายของประชากรแฝง ประชาชนในพื้นที่เริ่มละทิ้งอาชีพดั้งเดิม มี
พื้นที่ปุาที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงและทาประโยชนแไดอยางถูกกฎหมาย
- การเมืองในพื้นที่
บานสระแกวมีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแล 2 เขต คือ
- องคแ การบริ หารส วนตาบลส านักทอนรับผิ ดชอบดูแลพื้นที่หมูที่ ๓ บานสระแกวที่อยูนอกเขต
เทศบาลมีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการเลือกตั้งโดยตรง และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ๒ คน มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานสระแกว
มีดังนี้
1. นายญาณชาติ สาราญจิตรแ
ประธานกรรมการชุมชน
2. นายธนพล
จันทรแตรียแ
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางสาวอาทิตยา บุญกลั่นรอง รองประธานกรรมการชุมชน
4. นายวินัย
ทองตระกูล
กรรมการ
5. นางสมคิด
เปรมเจริญ
กรรมการ
6. นางไพบูลยแ
แสงสังขแ
กรรมการ
7. นายประเสริฐ นามวัย
กรรมการ
8. นายเกษม
ปานตน
กรรมการ
9. นางกันยาวีรแ แสงกระจาง กรรมการ
10. นางสาเภา
บุญจิตตแ
กรรมการ
11.นายบุญธรรม แสงกระจาง กรรมการ
12. นางสาวอาพัน วงษแสุวรรณแ
กรรมการ
13. นางมะลิ
เชื้อขา
กรรมการ
14. นางธันยาภัทรแ จันทรแอินทรแ กรรมการ
15. นางผองศรี ผองศรี
กรรมการ
16. นายบรรเทา ภิญโญ
กรรมการ
- เทศบาลตาบลสานักท้อนรับผิดชอบดูแลพื้นที่ ๒ ชุมชน คือ ชุมชนสระแก้ว ๑ และชุมชนสระแก้ว
๒ มีเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลเป็นการเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
๑ คน มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และประธานชุมชน ชุมชนสระแก้ว ๑ มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
1. นางสมคิด
เปรมเจริญ
ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสมบูรณแ
ริ้วงาม
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางวาสนา
กวางใหญ
เลขานุการ
4. นางสาวพณนกร บุญแกว
หัวหนาฝุายการคลัง
5. นางสาวนวพร บารุงยา
หัวหนาฝุายสวัสดิการสังคม
6. นางทิวา
ชางจันทรแ
หัวหนาฝุายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. นางมยุรี
ไตรลักษณแ
หัวหนาฝุายศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และ
นันทนาการ
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8. นายชูชีพ
มุยทองคุง
ที่ปรึกษา
9. นางโศภิษฐา เรืองวงศแนาม ที่ปรึกษา
10. นางจาแลง กวางใหญ
ที่ปรึกษา
- ชุมชนสระแกว ๒ มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
1. นางกันยาวีรแ แสงกระจาง ประธานกรรมการชุมชน
2. นางรัตนาภรณแ อรุณสวัสดิ์
รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางสาวลัดดา กลิ่นสุคนธแ
เลขานุการ
4. นางจารัส
จาดฉา
หัวหนาฝุายการคลัง
5. นางจุฬา
ภิญโญ
หัวหนาฝุายสวัสดิการสังคม
6. นางจรูญ
ขยายแสง
หัวหนาฝุายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. นางเจียง
ผองใส
หัวหนาฝุายศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และ
นันทนาการ
8. นายสาเนา
สาราญจิตรแ
ที่ปรึกษา
9. นายบุญธรรม แสงกระจาง ที่ปรึกษา
10. นายวิเชียร กลิ่นสุคนธแ
ที่ปรึกษา
1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้วได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
19) ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยองมีความมั่นคง มีเงินหมุนเวียนจานวนมาก
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังสามารถหางานและประกอบอาชีพหารายได้ในการดารงชีพได้เป็นอย่างดี และพบ
ปัญหาประชาชนช่วงวัยทางานเลือกการทางานที่หลายหลาย ไม่สืบทอดงานดั้งเดิมหรือธุรกิจของครอบครัว เมื่อเกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้ประชาชนเริ่มขายที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมของ
ตนเอง แล้วหันไปประกอบอาชีพรับจ้างแทน สามารถสรุปผลกระทบได้ ๓ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านเศรษฐกิจ รายได้ลดลง มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเช่า
บ้านไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ
๒) ด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความลาบากมากขึ้น เช่น ต้องดาเนินการตามมาตรการ
ของสาธารณสุข
๓) ด้านวัฒนธรรมและการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน ต้องยกเลิกหรื อชะลอการจัดงาน
ประเพณีที่สาคัญในชุมชน
1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ศึกษา
จากผลกระทบดังกล่ าวข้างต้นที่มีผลต่อประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างน้อยทาให้ ยังไม่มีการกาหนด
รูปแบบหรือแผนการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หน่วยงานในพื้นที่ได้
ดาเนิ นการเพี ยงการช่ วยเหลื อเยี ยวยาในเบื้ องต้ น เช่ น มอบเงิ นช่วยเหลื อ มอบสิ่ งของเครื่องอุ ปโภคบริ โภค
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และมาตรการต่างๆในการป้องกันโรค การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ต่างๆ และการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มผลิตหน้ากากอนามัย กลุ่มอาชีพ กลุ่มตลาดออนไลน์ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
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1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
ประชาชนมีความคาดหวังได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ลดภาระหนี้สิน ได้รับเงิน
เยียวยาจากรัฐบาลอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุ การณ์ ผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างปกติสุข
2. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
2.1 ราษฎรมีงานทาสามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข
ในช่วงเกิดผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่ม
วิสาหกิจต่างๆ ร้านค้าในชุมชน กลุ่มที่ผลิตสินค้าไม่สามารถจาหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากร้านค้าถูกปิด เกิดปัญหา
ด้านรายได้ในช่วงขณะหนึ่ง จึงเกิดข้อเสนอแนะแนวคิดการทาตลาดออนไลน์ เป็นการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ เนื่องจากตลาดสดและตลาดนัดเริ่มหาซื้อสินค้าได้ยากขึ้น มีการกักตุนสินค้า ทาให้เกิดสินค้าขาดตลาด
รวมทั้งผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างทาให้ประชาชนไม่มีกาลังในการซื้อสินค้าได้
2.2 ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่
มีสมาชิกครอบครัวบางคนประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นแตไดรับผลกระทบทาใหตองตกงานจึงเดินทาง
กลับภูมิลาเนามาประกอบอาชีพในพื้นที่ หรือสืบทอดงานผลิตภัณฑแสินคาในชุมชนมาเป็นอาชีพหลักหารายไดใน
ครอบครัว
3. แนวทางการดาเนินงาน
๓.๑ แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท
ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑)
มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านฉางได้เสนอโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจเส้นทางท่องเที่ยว
ในตาบลบ้านฉางและตาบลพลาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาทดังกล่าว แต่ไม่ได้
กาหนดให้มีพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตาบลสานักท้อนอยู่ในแผนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีการเสนอแผนงานโครงการในการ
พัฒนาชุมชนบ้านสระแก้ว โดยการทาแผนพัฒนารายอาเภอ คือ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง ๓
ตาบล และการพัฒนาอาชีพเชิงอุตสาหกรรม งบประมาณส่ วนหนึ่งได้มากจากการสนับสนุนจากงบประมาณ
กองทุนต่าง ๆ
3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ในชุมชนยังไมมีจุดเดนของชุมชนที่ชัดเจน แตจะมีจุดแข็งของชุมชนในเรื่องมีศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตาบลสานักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรูงานและกิจกรรมของผูสูงอายุ
ในเขตพื้นที่ 8 หมูบานในตาบลสานักทอน เพือ่ ให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน การผลิตสินค้าในชุมชนเพื่อการ
จาหน่าย ทาให้คนในชุมชนเกิดรายได้ มีการซื้อขาย การท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทาให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่
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4. ผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ทาการศึกษา)
ผู้ใหญ่บ้ านและคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ นาชุมชน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสานักท้อน
จัดทาโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดประกอบอาชีพ ถูกเลิกจ้าง และการปิดกิจการ
ต่างๆ โดยทาการสารวจและร่วมคัดเลือกครัวเรือนที่มีสมาชิกได้รับผลกระทบจริง ครั้งที่ ๑ จานวน ๕๔ ครัวเรือน
ครั้งที่ ๒ จานวน ๑๔ ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐
บาท และเทศบาลตาบลสานักท้อนได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชน
สระแก้ว ๑ และสระแก้ว ๒ โดยมอบถุงยังชีพ จานวน ๑๕ ครัวเรือนและแจกหน้ากากอนามัย ๓๐๐ ครัวเรือน ช่วย
แก้ไขปัญหาขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นการเฉพาะหน้า
5. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
๑) พื้นที่มีการแบ่งเขตดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลสานัก
ท้อน ดูแลพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว จานวน ๓๕๙ ครัวเรือน และเทศบาลสานักท้อน ดูแลพื้นที่ชุมชนสระแก้ว ๑
จานวน ๓๑๕ ครัวเรือน และชุมชนสระแก้ว ๒ จานวน ๙๙๓ ครัวเรือน ทาให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจน มีความ
ซ้าซ้อนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
๒) ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบว่าอยู่ในเขตความดูแลพื้นที่ไหนจึงเกิดความสับสนในการติดต่อราชการและ
ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็วตามสิทธิที่
ได้รับ แต่ยังไม่ได้รับแผนการช่วยเหลือแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ซึ่งในชุมชนมีการสร้างสังคม New
Normal มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปซื้อ
สินค้ามากขึ้น
7. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ
ประชาชนในพื้นที่มองว่าตนเองได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้าง
น้อย เพราะในจังหวัดระยองไม่มีปัญหาการจ้างงาน สามารถหางานได้ง่าย และในสังคมมีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกร
เน้นการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน จึงไม่เกิดผลกระทบของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แต่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการพัฒนาของภาครัฐ เช่น
มลภาวะทางเสียงจากเครื่องบินในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มลพิษจากทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ และเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงที่ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว
8. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานมีความรูขอมูลพื้นฐาน บริบททางสังคม วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชุมชมมีความ
เขมแข็งในการรวมกลุมผูสูงอายุสามารถตอยอดการพัฒนา โดยมีการจัดตั้งศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุองคแการ
บริหารสวนตาบลสานักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรูงานและกิจกรรมของผูสูงอายุในพื้นที่ 8
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หมูบานในตาบลสานักทอน แตประชาชนในพื้นที่ไมคอยใหความสนใจในโครงการอบรมตางๆ เชน การฝึกอาชีพ
ความรูดานการเกษตรที่เป็นการตอยอดในระยะยาว การรวมกลุมของคนในชุมชนคอนขางนอย จึงไมไดรับความ
รวมมือในการทากิจกรรมตางๆที่ภาครัฐจัดขึ้น ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง
9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
ควรมีการสงเสริมธุรกิจหรืออาชีพที่มีอยูดั้งเดิมในชุมชน เชน ไมดอกไมประดับ ขาวหลาม ผัดไท เป็นตน
เพื่อพัฒนาผลิ ตภัณฑแที่มีจุดเดน นาสนใจ น าดึงดูดผู พบเห็ น เป็นสั ญลั กษณแประจาพื้นที่ (Landmark) ซึ่งเป็น
จุดเดนของชุมชน เป็นการตอยอดจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนใหเกิดการพัฒนาและขยายการรวมกลุมใหเพิ่มมากขึ้น และ
มีการพัฒนาตอยอดศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุองคแการบริหารสวนตาบลสานักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุ
เพื่ อเป็ นแหล งเรี ยนรู ที่ครบวงจร เป็ นแหล งสร างรายได ให กั บชุ มชน โดยมี กลุ มผู สู งอายุ เป็ นผู ขั บเคลื่ อนการ
ดาเนินงาน
10. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
๑) คานึงถึงจุดแข็งของชุมชนมากกวาการพัฒนาจากบนลงลาง (Top Down) เนื่องจากนโยบายจากภาครัฐไม
สามารถฟื้นฟูและพัฒนาในพื้นที่ไดเหมาะสม การวางแผนโครงการควรทราบบริบทของพื้นที่หรือเป็นการเสนอ
ความตองการจากพื้นที่ มากกวาภาครัฐเป็นผูเสนอโครงการ จึงควรใหพื้นที่กาหนดความตองการมากกวาใหภาครัฐ
เป็นผูกาหนดโครงการ
๒) รัฐควรมีการคนหาผูนาทางสังคมที่สามารถขับเคลื่อนงานใหประสบความสาเร็จ เกิดประโยชนแตอพื้นที่
ชุมชน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท จึงมักขาดความรวมมือจากประชาชนในการจัดประชาคมหมูบาน
การมีผูนาที่เขมแข็งจะชวยเป็นจุดศูนยแรวมหลักใหกับสมาชิกกลุ มไดเป็นอยางดี สวนทองถิ่นสามารถเป็นแกนหลัก
ในการสรางผูนาทางสังคมที่ชวยใหเกิดความเขมแข็งของหมูบาน
๓) หนวยงานสวนภูมิภาคระดับตาบลมีความจาเป็นตองยึดศาสตรแพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนาในพื้นที่
เพื่อทราบความตองการของชุมชนโดยตรง มีเครือขายที่เขมแข็ง ชวยใหเขาใจบริบทและปใญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
นาไปวางแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
๔) ควรสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เชน เมืองผลไม เพื่อเชื่อมโยงกับภาคการทองเที่ยว พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และอยูบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) บานสระแกวอยูในเขตพื้นที่สนามบินเชิงพาณิชยแแตขาดโอกาสเขาถึงแหลงจาหนายสินคาของชุมชนใน
บริเวณสนามบิน จึงควรเสนอใหมีการแกไขโดยเปิดโอกาสใหชุมชนมีชองทางจาหนายสินคาที่หลากหลาย ชวยเพิ่ ม
รายไดแกคนในชุมชน
๖) พื้นที่ในหมูบานสระแกวอยูในเขตเสนทางรถไฟความเร็วสูง ทางดวนมอเตอรแเวยแ และสนามบิน ควรมีการ
สรางจุดเดนใหกับชุมชนไดเป็น “สัญลักษณแประจาพื้นที่” (Landmark) เพื่อกระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน
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๗) หมูบานสระแกวถูกแบงการดูแลเป็น ๒ เขตองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทาใหเกิดความแตกตางทางการ
ดูแลของทองถิ่นและมีความซับซอนในการบริหารงานของหมูบาน จึงควรมีการประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อ
รวมกันพิจารณากาหนดความตองการอยูในความดูแลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเขตเดียวกัน
๘) กลุมวิสาหกิจชุมชนควรไดรับการสงเสริมตอยอดขยายผลในการพัฒนากลุม และเพิ่มแรงจูงใจใหคนรุนใหม
เขามาสืบทอดการดาเนินงานของกลุมไมใหกลุมอาชีพดั้งเดิมหายไปจากชุมชน
๙) โรงเรียนผูสูงอายุเป็นจุดแข็งของพื้นที่ซึ่งเป็นแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน จึงควรสงเสริมใหมีการจัดเป็นสถานที่
จาหนายสินคาโอทอปของชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธแการทองเที่ยวใหเป็นจุดขายสินคาในพื้นที่
๑๐) พื้นที่สวนใหญของหมูบานสระแกวเป็นพื้นที่ปุา ทาใหเกิดขอจากัดทางกฎหมาย จึงควรเสนอแนวทางใน
การแกไขปใญหาระยะยาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถเขาใชประโยชนแไดอยางถูก
กฎหมาย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของหมู่บ้านสระแก้ว
จุดแข็ง
- ประชาชนในพื้นที่ ได รั บผลกระทบคอนขางน อย
เนื่องจากไมมีปใญหาการวางงาน
- มีโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรู และดูงาน
ของหนวยงานตางๆ
- มีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน
ขายไมดอกไมประดับ กลุมตลาดออนไลนแ ไมไดพึ่งจาก
ทางราชการ

จุดอ่อน
- พื้นที่การเกษตรดั้งเดิมเป็นพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติหรือ
พื้นที่ปุาไม เกิดขอจากัดในการใชประโยชนแในพื้นที่
- หมูบานกลายเป็นชุมชนอุตสาหกรรมทาใหลูกหลาน
เขาสูแรงงานอุตสาหกรรม จึงละทิ้งอาชีพดั้งเดิม คือ
เกษตรกรรม

- พื้นที่เป็นที่ตั้งของสนามบินอูตะเภา โครงการรถไฟ
- มีสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสากรรมในพื้นที่ ความเร็วสูง และทางดวนมอเตอรแเวยแจึงไดรับผลกระทบ
หลายแหงชวยใหประชาชนมีงานทาใกลบาน
จากเสียงของเครื่องบินพาณิชยแ การกอสราง รถยนตแ
- มีกองทุนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุน รถไฟ
โครงการของพื้นที่ เชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- ขาดตลาด/แหลงจาหนายสินคา และผลิตภัณฑแของ
กองทุนสวัสดิการสังคม กิจกรรม CSR ของบริษัทตางๆ ชุมชน
เป็นตน
- หมูบานมีทองถิ่น ๒ แหงที่ปกครองดูแลพื้นที่เกิด
ความเหลื่อมล้าในการปกครองดูแลมีความซ้าซอน ใน
โอกาส
อุปสรรค
การบริหารงานของหมูบาน
กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ทาการศึกษา
1. ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มคนในชุมชนในหมู่บ้านไม่ได้ดาเนินการจัดรูปแบบ
แผนงาน โครงการที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
เนื่องจากการสารวจพบว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
ปัจจุบันของประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ซึ่งมีแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่มีความจาเป็นในการดาเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับ
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ผลกระทบ มีการส่งเสริมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) และรวมกลุ่มทากิจกรรมทางสังคม เช่น ทาหน้ากากอนามัย กลุมอาชีพ กลุมผูสูงอายุ เป็นตน
๒. บุคลากรของส่วนราชการระดับอาเภอที่ปฏิบัติงานในระดับตาบล หมู่บ้าน และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ความสามารถในระดับดี มีความเข้มแข็งในการช่วยแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่อาสาสมัครในระดับหมู่บ้านยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างน้อย จึงเกิดความกังวลในการทางานในระดับครัวเรือน
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เห็นแล้วว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างน้อยจึงไม่ได้มีแผนการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว แต่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นาชุมชน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสานักท้อน
จัดทาโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดประกอบอาชีพ ถูกเลิกจ้าง และการปิดกิจการ
ต่างๆ โดยทาการสารวจและร่วมคัดเลือกครัวเรือนที่มีสมาชิกได้รับผลกระทบจริงในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว ครั้ง
ที่ ๑ จานวน ๕๔ ครัวเรือน ครั้งที่ ๒ จานวน ๑๔ ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท รวมเป็น
เงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.-บาท และเทศบาลตาบลสานักท้อนได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนสระแก้ว ๑ และสระแก้ว ๒ โดยมอบถุงยังชีพ จานวน ๑๕ ครัวเรือนและแจกหน้ากาก
อนามัย ๓๐๐ ครัวเรือน ช่วยแก้ไขปัญหา ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นการเฉพาะหน้า
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับตาบล หมูบานตองทางานในเชิงพื้นซึ่งมีความรูความเขาใจบริบทของ
พื้ นที่ เป็ นอย างดี การเข าถึ งและพั ฒนาชุ มชน หมู บ านจึ ง สมควรได รั บเพิ่ มพู นความรู ความเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก
ตาแหน่งบุคลากร
กรรมการหมู่บ้าน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้สูงอายุ
บุคลากร อสม.
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุดปฏิบัติการประจาตาบล

องค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์
การตลาดและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน คลังปัญญาผู้สูงอายุ
การพัฒนาท้องถิ่น งานสาธารณสุข
และการบริหารงานเชิงพื้นที่
ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีความตองการพัฒนาตอยอดความรูความสามารถใหแกประชาชนในพื้นที่จาก
การรวมกลุมของคนในพื้นที่ ไดแก ความรูดานการตลาดออนไลนแ ความรูการพัฒนาสิ นคาและผลิตภัณฑแ การ
วางแผนการตลาด และการทองเที่ยว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมแบบ New Normal และเป็น
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่หลังจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
๔. ในภาพรวม ความสาเร็จในเชิงประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านอยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรง ขยายวงกว้าง และยาวนาน การ
ช่วยเหลือที่ทาได้เป็นเพียงเรื่องเฉพาะหน้าเท่านั้น จากเกณฑ์การช่วยเหลือได้เพียงครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท จานวน
๖๘ ครัวเรือน โดยมีขั้นตอนและเกณฑ์การช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือ มีหลักเกณฑ์การ
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คัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ เช่น ครอบครัวยากจน เป็นผู้ป่วย พิการ ติดเตียง เป็นต้น ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาหนด
- บทเรียนที่สาคัญ คือ การทบทวนการดาเนินงานรองรับปใญหาวิกฤตการแพรระบาดของ โ ร ค
อุบัติใหม ทั้งแผนการปูองกัน รักษา การชวยเหลือ ตามหลักบูรณาการทุกภาคสวน เพื่อเป็นหลักในการเผชิญวิกฤต
ที่อาจเกิดขึ้นซ้าอีกได
- สรุปการเรียนรูรวมกัน
๑) การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการลงไป
ปฏิบัติในพื้นที่เปูาหมาย ปรากฏวา การดาเนินงานโครงการมีความรวดเร็ว แตไมครอบคลุมกลุมเปูาหมาย เนื่องจาก
ปใญหาระเบียบขอกฎหมายในการใชงบประมาณของราชการ โดยเฉพาะสวนหนวยงานทองถิ่นไมชัดเจนเทาที่ควร
๒) การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายได สรุปวา มีผลสาเร็จนอยมากเป็นการชวยเหลือเฉพาะหนาเทานั้น
๓) ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการคอนขางมีสวนรวมนอย เนื่องจาก
ไมไดรับผลกระทบที่รุนแรงจนเกิดเป็นปใญหาขึ้น
๔) ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ ในทางสังคมอยูในระดับดี
ดานเศรษฐกิจอยูในระดับนอย
๕) การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตังเองของ
ชุมชนเองอยูในระดับนอย ดวยเป็นโรคอุบัติใหมที่ทาใหประชาชนที่ปุวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ประกอบกับการขาด
ความรูความเขาใจที่จะดาเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.สานักท้อน
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบ่ ้าน
บ้านหนองละลอก หมูท่ ี่ 3 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 10 (ก.ป.10)
นางสาวธิดา
ไกรนรา
นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นายอาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
รักษาการในตาแหน่งเลขานุการกรมการปกครอง
ว่าที่ร.ต. ศราวุธ จันทวงศ์
นายอาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
นายสนอง
มะลัยขวัญ
นายอาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นายกิตติ
ชัยดรุณ
นายอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นายกิติพล
เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
นายสาเริง
ม่วงสังข์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
นายบัญชร
ส่งสัมพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อานวยการกองการบิน
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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ส่วนที่ 1
กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ทาการศึกษา
๑. ความเป็นมา
๑.๑ ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพื้นที่ที่
ทาการศึกษา
ประวัติของชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว แต่เดิมไม่มีการบันทึกหรือแจ้งเป็นทางการแต่อย่าง
ใด จนเมื่อทางราชการ โดยกระทรวงมหาดไทย มีการแบ่งการปกครองท้องถิ่น เป็นจังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน จึงมีการแต่งตั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนเคยเล่าให้ฟังว่า แต่เดิมนั้นพื้นที่ของหมู่บ้านเป็น
ลุ่มส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นดอน มีป่าทึบ มีต้นไม้ชื่อต้นละลอก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพพื้นที่ และ
ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหนองละลอกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ที่ตั้ง
บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัด ระยอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองละลอก มีพื้นที่ประมาณ ๖,๔๐๐ ไร่
- ทิศเหนือ
จดบ้านกระโหม หมู่ที่ ๒
- ทิศใต้
จดบ้านสตบรรณ หมู่ที่ ๔
- ทิศตะวันออก
จดเทศบาลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ เทศบาลบ้านค่าย
- ทิศตะวันตก
จดบ้านตีนเนิน หมู่ที่ ๕
ลักษณะภูมิประเทศ
มี ส ภาพเป็ น ที่ ร าบ และมี สั น เนิ น สลั บ เล็ ก น้ อ ย เป็ น ที่ ท าสวน และปลู ก สร้ า งบ้ า นพั ก อาศั ย
ภูมิอากาศมี ๓ ฤดู คือ ฤดู ร้ อน ฤดู ฝ น และฤดู ห นาว แต่ก็ห นาวไม่มากเพราะอยู่ใกล้ ท ะเล มาระยะหลั ง
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ฤดูฝนเริ่มน้อยลง อากาศค่อนข้างร้อน เนื่องมาจากป่าไม้ถูกทาลายลงมาก ประกอบ
กับจานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น
ลักษณะของประชากร
จานวนครัวเรือนทั้งหมด ๘๖๖ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๑,๙๒๗ คน โดยแบ่งเป็น
- เพศชาย ๙๓๕ คน
- เพศหญิง ๙๙๒ คน
การประกอบอาชีพของชุมชน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ทาสวนยาง สับปะรด มันสาปะหลัง ทา
สวน ทานา และเลี้ยงสัตว์
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ทักษะฝีมือแรงงาน
แรงงานในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชน
รายได้ของประชากรทั้งหมด รวม ๑๔,๘๗๐,๓๗๕.๐๔ บาท รายได้เฉลี่ย ๗๗,๔๔๙.๘๗ บาท/
คน/ปี และประชากรอายุระหว่าง ๑๕ - ๖๐ มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ ๓๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
- ด้านศิลปะ: มีการผลิตบายศรีเพื่อใช้ในงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ
- ภูมิปัญญา: มีการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอัดอากาศ และสารชีวภัณฑ์ไว้ใ ช้เองในสวน และ
ในไร่ ท าให้ ล ดรายจ่ ายที่ ใช้ในการผลิ ตของเกษตรกรในชุม ชน และมีการผลิ ตหมอนดาวเพื่อสุ ขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว
- วัฒนธรรม: มีการสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม เผาข้าวหลาม รดน้าดาหัวผู้สูงอายุใน
เทศกาลสงกรานต์สืบทอดมาอย่างยาวนาน
๑.๒ สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ต้นทุนในการทาผลผลิตทางการเกษตรสูงโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
ปัญหาด้านสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีประชากรแฝงอยู่เป็นจานวนมาก
๑.๓ รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ
หมู่ ๓ ตาบลหนองละลอก เป็นพื้นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เนื้อที่ ๒,๒๐๐
ไร่ ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคม มีจานวนโรงงานประมาณ
๑๐๐ โรง ซึ่งเป็นจุดแข็งของการพัฒนาชุมชน
๑. ส่งเสริมการทาการเกษตรปลอดสารเคมี จัดกิจกรรมอบรมการทาปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกร
ในหมู่บ้านใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
๒. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค รั ว เรื อ นท าบั ญ ชี
ครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จาเป็น และใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยยึดหลักความพอเพียง
๓. จัดอบรมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้ครัวเรือนประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างานสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิกทุกครัวเรือนในชุมชน
๔. การรวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพภายในชุมชน
๕. พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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ด้านสังคม
๑. ส่งเสริมให้เยาวชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านมากขึ้น
๒. จัดประชุมประชาคมเป็นประจาทุกเดือน
๓. ส่งเสริมให้ชุมชนรักและสามัคคีกัน
๔. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง
๕. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของหมู่บ้าน
ด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและบริเวณครัวเรือนในหมู่บ้าน
๒. สนับสนุนให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและครัวเรือน
๓. มีการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน
๑.๔ ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
๒. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
๒.๑ ราษฎรมีงานทา สามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข
๒.๒ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่
๓. แนวทางการดาเนินงาน
๓.๑ แนวทาง กลไก กระบวนการ และการบริ ห ารจั ด การแผนงานโครงการตามแผนการฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ
๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑)
กลุ่ม กป. ๑๐ กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อให้มีกรอบการดาเนินการที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอนโดยสังเขป คือ
๓.๑.๑ การเตรียมการก่อนลงพื้นที่
๓.๑.๒ ประชุมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์จากอาเภอบ้านค่าย
๓.๑.๓ จัดเวทีประชาคม
๓.๑.๔ การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกใน ๕ ประเด็น คือ
- ความมั่นคง การปกครอง และท้องถิ่น
- สาธารณสุข
- การพัฒนาชุมชน
- การเกษตร
- กองทุนชุมชน
๓.๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารายงาน
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การดาเนินการผ่านกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๑: การเตรียมการก่อนลงพื้นที่บ้านหนองละลอก

แนวการวิเคราะห์แผนงานโครงการโควิด-19
ผลการจัดเวทีประชาคมมาตรการดาเนินการระหว่างเกิดโควิด-19 สามารถสรุปเป็น Mind
Map ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒: Mind Map มาตรการดาเนินการระหว่างเกิดโควิด-19
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ผลการจัดกลุ่มสามารถสรุปโดยแบ่งออกเป็น ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้
๑. การลดรายจ่ายชีวิตประจาวัน การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(เศรษฐกิจพอเพียง)
๒. การบรรเทาภาระหนี้ กองทุนในพื้นที่มีจานวนมาก และไม่ต้ องการทุนจากภายนอก
โดยใช้เงินสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ดาเนินการ CSR ช่วยสนับสนุนชุมชนในพื้นที่
๓. การจ้างงาน การจ้างงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ อาชีพเสริม ซึ่งเป็นโครงการที่
ดาเนินการตามความต้องการของคณะกรรรมการหมู่บ้านและการจัดประชุมประชาคม ได้ แก่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มาส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร การส่งเสริมอาชีพเสริม
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ คือ การส่งเสริมอาชีพทาข้าวต้มมัด และการจัดโต๊ะจีน และการส่งเสริมการผลิต
ปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า ในขณะที่อาชีพหลั ก คณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนโครงการนาข้าว กข ๔๓ ให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่
แผนภาพที่ ๓: แนวคิดในการดาเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19

๓.๒ การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
จากการระดมความคิดภายในสมาชิกชุมชน และคณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ มีข้อสรุป
แนวทางที่จะแบ่งกลุ่มสมาชิกบางส่วนที่อาสานาร่องปรับเปลี่ยนพันธุ์เพาะปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ไปสู่ข้าว
พันธุ์ กข ๔๓ ซึ่งเป็นข้าวที่มีน้าตาลต่าเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนรักสุขภาพ โดยมีความประสงค์การขอรับ
การสนับสนุนใน ๔ ห่วงโซ่อุปทานด้วยการบูรณาการหลายส่วนราชการ คือ
๓.๒.๑ พัฒนาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ โครงการ
การเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงดิน โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้สนับสนุนโครงการ การนาเงินกองทุนหมู่บ้านรับจานอง
ที่ดินเกษตรกรและให้เช่ าทาการเกษตร โดยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้สนับสนุนโครงการ การจัดหาเมล็ด
พันธุ์ กข ๔๓ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้สนับสนุนโครงการ และโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสนับสนุน
และการเตรียมดินและเพาะปลูกโดย อบจ. ระยอง เป็นผู้สนับสนุนหลัก
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๓.๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ ประกอบไปด้ว ย ๒ กิจกรรม คือ
การพัฒ นาเกษตรแปลงใหญ่จ าก ๓๘๐ ไร่เ ป็น ๗๐๐ ไร่ โดยคณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ระดับตาบล
และการสร้างอัตลักษณ์ข้าว กข ๔๓ โดย อบต. หนองละลอก
๓.๒.๓ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบไปด้วย ๑ กิจกรรม คือ โรงอบและโรงสีชุมชน
โดยขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ระยอง
๓.๒.๔ การพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมการร่วม
กลุ่มเพื่อขยายผลผลิต โดยเกษตรอาเภอเป็นผู้ดาเนินโครงการ กิจกรรมการจาหน่ายผ่านส่วนราชการ เรือนจา/
กองทหารพัน ๗ และกิจกรรมการจาหน่าย โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสวนสุภัทราแลนด์
แผนภาพที่ ๔: แนวทางการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวพันธุ์ กข ๔๓
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๔. ผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ทาการศึกษา)
ผลการดาเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
๑
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๓
๒
โครงการพลังคนไทย ร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
๓

๔

๕

๖
๗

๘

๙

เป้าหมาย
ประชาชน ๑๑
หมู่บ้าน ตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง

งบประมาณ
๔๘,๖๓๒ บาท

ผลการดาเนินงาน
-

หมายเหตุ
-

ประชาชน ๑๑
หมู่บ้าน ตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ประชาชน ๑๑
และควบคุมโรคติดเชื้อ
หมู่บ้าน ตาบลหนอง
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
แอลกอฮอล์ ๗๐%
ประชาชน ๑๑
หมู่บ้าน ตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง
การประชาสัมพันธ์
ประชาชนหมู่ที่ ๓
ตาบลหนองละลอก
อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
การทาถุงยังชีพโดยชุมชน ผลิตถุงยังชีพแจกจ่าย
ให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน
การจ้างงานของด้วย
แรงงานหมู่ที่ ๓
งบประมาณ อบต. หนอง ตาบลหนองละลอก
ละหาน
อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
เงินช่วยเหลือ รายละ
ประชาชนหมู่ที่ ๓
๒,๐๐๐ บาท
ตาบลหนองละลอก
อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

๑๔,๔๒๗ บาท

-

-

๘๗,๓๐๐ บาท

-

-

-

-

-

-

-

ไข่นกกระทา

ประชาชนหมู่ที่ ๓
ตาบลหนองละลอก
อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ประชาชนในพื้นที่มี
อุปกรณ์ยังชีพขั้น
พื้นฐาน
แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
มีงานจ้างเหมาใน
พื้นที่

-

-

-

-

-

-
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ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
๑๐ ตู้ปันสุข

เป้าหมาย
ประชาชน ๑๑
หมู่บ้าน ตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง

งบประมาณ
-

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ประชาชนได้รับความ ประชาชนทั้ง
ช่วยเหลือ
๑๑ หมู่บ้าน
ตาบลหนอง
ละลอก
อาเภอบ้าน
ค่าย จังหวัด
ระยอง ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ

5. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ชุมชนพบประสบภายหลังโควิดส่วนใหญ่เน้นการป้องกันการติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ โดย
ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน มี ๒ ประการ คือ
๕.๑ ประชาชนในบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไม่สามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ตามปกติ เนื่องจากคาสั่ง สบค.
๕.๒ แรงงานในบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการถูกพักการจ้างงาน ลด
เวลาการจ้างงาน เลิกจ้าง จานวน ๑๘๙ คน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ โดยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างร้อยละ ๖๐ เป็น
เพศหญิง และร้อยละ ๔๐ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยแรงงาน ๑๙ - ๔๕ ปี
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
๖.๑ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีความเข้มแข็ง สามารถ
รวมตัวทาประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การ
หาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
๖.๒ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีค่าครองชีพที่ลดลงจาก
การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (เศรษฐกิจพอเพียง) มีการแจกหน้ ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์เพื่อการรักษาสุขอนามัย
๖.๓ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและปรับตัวสาหรับรองรับโรคระบาดที่อาจจะอุบัติใหม่
๗. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปจากเวทีประชาคม โดยประกอบไปด้วยผู้แทนท้องที่ ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทน
หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค และอาสาสมัครชุมชน โดยสามารถสรุปทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ พบว่าแผนงานและโครงการส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการ
ตามความต้องการของชุมชนที่ดาเนินการในระดับคณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. หนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
และ อบจ. ระยอง เป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
8. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
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๘.๑ บ้ านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้ านค่าย จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ห มู่บ้านขนาดเล็ ก และมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพดีสังคมเข้มแข็ง มีความสงบสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีมีความสุข
๘.๒ บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า
๑๐๐ โรงงาน ซึ่งโรงงานเหล่านี้ ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนชุมชนและเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง
๘.๓ บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ตาบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีครัวเรือนจานวน ๙๖๖ ครัวเรือน จึง
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และมีภูมิคุ้ มกันต่อผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการสามารถสร้างรายได้
เสริมและการจ้างงานในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี
๘.๔ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ในอาเภอบ้านค่าย และอบต. หนองละละลอกเป็น อปท. ที่มี
ขนาดใหญ่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐ ล้านบาท จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนได้หลากหลาย
๙. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
๙.๑ การศึกษาควรดาเนินการระดับล่างสุด เนื่องจากต้องการค้นหาประเด็นบิดเบือนของนโยบายไปสู่
การปฏิบัติในระดับล่างสุด การสั่งการขอให้พิจารณาระดับหน่วยงานเล็กที่สุด
๙.๒ ความชัดเจนและการขาดการบูรณาการในการปกครองระดับบน
๙.๓ ผลกระทบจากโควิด-19 น้อยมาก
๙.๔ หมู่บ้านที่มีระบบเกษตรเข้มแข็งจะได้รับผลกระทบน้อย
๙.๕ ระดับหมู่บ้านต้องการอะไร การมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
๙.๖ ความต้องการในโครงสร้างพื้นฐาน และความรู้ในการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร ช่องทาง
การตลาด เกษตรผสมผสาน สวนบางผสมกับไม้ยางนา และไร่สับปะรด
๙.๗ หมู่ ๓ หนองละลอก มีโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงควรส่งเสริมให้
กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
๙.๘ การเขียนโครงการยังเป็นต่ออ่อนของชุมชน เวลาในการเขียนโครงการระดั บจังหวัดมีเวลาในการ
วิเคราะห์น้อย ไม่สามารถจาแนกกลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อกาหนดแผนระยะสั้น และระยะยาวได้
๙.๙ หมู่บ้าน ยังไม่เคยพิจารณาประเด็นว่าภาคการเกษตรในพื้นที่ EEC จะได้อะไรจากการพัฒนา
EEC ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
10. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของไวรัสโควิด-19
๑๐.๑ การบูรณาการระดับพื้นที่ตามความต้องการของชุมชนของหมู่บ้าน
๑๐.๒ การอบรมการเขียนโครงการ ซึ่งควรดาเนินการล่วงหน้า
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 3 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน
บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 6 (กป.6)
นางทัศนีย์

ชัยคุณแสง

พัฒนาการจังหวัดนครปฐม

นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อานวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ
นายคณิต
นายธรา
นายสัมพันธ์

คงช่วย
สุโพธิ์เงิน
นนทสวัสดิ์ศรี

นายสุรพร
นายสดุดี
นายเจนวิทย์
นายศรายุธ
นายภุชงค์

หมายเจริญ
พุทธัง
ทองเงิน
ทองกูล
สฤษฎีชัยกุล

หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
นายอาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ช่วยราชการวิทยาลัยปกครอง
นายอาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
นายอาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษาสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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คานา
รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) กรณีศึกษา : การบริหารจัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั ง คมจากผลกระทบของไวรั ส โควิ ด – 19 บ า นคลองอ า ง หมู ที่ 6 ต าบลพลงตาเอี่ ย ม อ าเภอ
วังจันทรแ จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2563 ฉบับนี้ เป็นสวนหนึ่งของการศึก ษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75
กลุมปฏิบัติการ (กป.) 6 ขอขอบพระคุณนายอาเภอวังจันทรแ ปลัดอาเภอประจาตาบลพลงตาเอี่ยม
กานัน ตาบลพลงตาเอี่ยม ผูใหญบานหมูที่ 6 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอ
วังจันทรแ จังหวัดระยอง ที่ถายทอดความรู ประสบการณแ และใหการตอนรับเป็นอยางดียิ่ง
กลุมปฏิบัติการ (กป.) 6 หวังเป็นอยางยิ่งวารายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการฉบับนี้มีรายละเอียด
เนื้อหารวมถึงแนวคิด และขอเสนอแนะที่จะเป็นประโยชนแตอตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัด
ระยอง และผูที่เกี่ยวของเพื่อนาไปใชประโยชนแในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75
กลุ่มปฏิบัติการที่ 6 (กป.6)
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ส่วนที่ 1
กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ทาการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปบ้านคลองอ่าง
บ้านคลองอ่าง หมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง เป็นหมูบาน 1 ใน 7
หมูบาน ของตาบลพลงตาเอี่ยม มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 540 ชาย 260 คน หญิง 280 คน จานวน
ครัวเรือน 134 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมดของหมู 6 มี 4,015 ไร อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตอกับ หมูที่
ทิศใต
ติดตอกับ หมูที่
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ หมูที่
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ หมูที่

2
4
3
1

ตาบลพลงตาเอี่ยม
ตาบลพลงตาเอี่ยม
ตาบลพลงตาเอี่ยม
ตาบลพลงตาเอี่ยม
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ส่วนที่ 2
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
1. ประเด็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของ
พื้นที่บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
บานคลองอาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ สลับที่ดอน มีความอุดมสมบูรณแ สภาพดินเป็นดินรวน
เหมาะแกการเพาะปลูก พื้นที่สวนมากทาสวนยางพารา สวนผลไม ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ขนุน
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
1) ทาสวนยางพารา
2) ทาสวนผลไม
3) เพาะพันธแกลายางพารา
4) คาขาย
5) รับจางทั่วไป
จานวนประชากร/ครัวเรือน
บานคลองอาง หมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีจานวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 540 ชาย 260 คน หญิง 280 คน จานวนครัวเรือน 134 ครัวเรือน
นายกองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม ใหขอมูลวา องคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม มี
พื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอัน ดับที่ 2 ในจานวน 67 ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง ที่มีเงินงบประมาณนอยที่สุด แมงบประมาณจะกอสรางที่ทาการองคแการ
บริหารสวนตาบลประมาณ 12 ลานบาท ก็ยังไมมี แตมีพื้นที่รับผิดชอบมาก การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 เช่น การแจกจ่ายถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์มากที่สุด คือการค้าขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชาวบ้านคลองอ่างไม่อยากจะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่อาจทาให้การดาเนิน
ชีวิตต้องระวัดระวังมากขึ้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดในหมู่บ้านมีการช่วยเหลือกัน เช่น โครงการ
ปันสุข มีผู้เอาสิ่งของไปช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลพลงตาเอี่ยมไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใด
สารวัตรกานันตาบลพลงตาเอี่ยมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แต่เดิมช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีความกลัวว่าจะกระทบกับเกษตรกลุ่มที่ปลูกทุเรียน เนื่องจากชาวบ้านคลองอ่างส่วนใหญ่ปลูก
ทุเรียน แต่ปรากฏว่าเมื่อ ผลผลิตทุเรีย นออกมาทาให้ค้าขายได้ตามปกติ และกลับทาให้ทุเรียนมีราคาดีขึ้น
เพราะสามารถซื้อขายทางออนไลน์ได้ ตัดพ่อค้าคนกลางไป เจ้าของส่ว นทุเรียนมาสามารถให้ กับผู้บริโ ภค
โดยตรง ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป
บ้าง เช่น กลับบ้านเร็วขึ้น การไปติดต่อทาธุระอาจติดเคอร์ฟิว แต่ชาวบ้านก็ปรับตัวได้ นอกจากนี้จากมาตรการ
ล็อคดาวน์ของรัฐ อสม.ในหมู่บ้านมีความสาคัญมากในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค ทาให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจมีความอบอุ่น
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบ้านคลองอ่างส่วนใหญ่ทางานอยู่ที่บ้าน อยู่กัน
อย่างอบอุ่น มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในขั้นมีกิน ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทุกครอบครัว
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ การเมืองไม่มีความรุนแรง รักประชาธิปไตย
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนบ้านคลองอ่างที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล จานวน 5 คน เดินทางกลับมาในหมูที่ 6 บานคลองอาง ปใจจุบันทั้ง
5 คน ไดเดินทางกลับไปทางานที่กรุงเทพมหานครหมดแลว
1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ในพื้นที่บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบล
พลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
พื้นที่ทั้งหมดของหมูที่ 6 มีจานวน 4,015 ไร ทาการเกษตร จานวน 3,800 ไร นอกจากนั้นเป็นที่
อยูอาศัยและอื่นๆ จานวน 215 ไร จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม ได
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของบานคลองอางมากนัก เพียงแตในชวงเริ่มตนของการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบ้านคลองอ่างเกิดความกังวลเรื่องผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน กลัวว่าจะ
ขายไม่ได้เนื่องจากในช่วงแรกมีการปิดประเทศ และทุเรียนในพื้นที่บ้านคลองอางรอยละ 80 มีการสงออกไป
ยังประเทศจีน แตเมื่อผลผลิตออกมากลับเป็นผลดี สามารถขายทางออนไลนแ และสงออกไปยังประเทศจีนได
เหมือนเดิม นอกจากนี้ราคาทุเรียนราคาสูงกวาปี 2562
ในส่วนของด้านสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ชีวิ ต
ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น กลับบ้านเร็วขึ้น การไปติดต่อทาธุระต่างๆ อาจติดเคอร์ฟิวจากมาตรการ
ล็อคดาวน์ของรัฐ แต่ประชาชนก็ปรับตัวได้ ในหมู่บ้านคลองอ่างด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกครัวเรือน
โดยเฉพาะ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มเข็งทาให้บ้านคลองอ่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้
1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้น ที่บ้านคลองอ่า ง หมู่ที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
จากการที่ กลุ มปฏิ บั ติ การที่ 6 ลงพื้น ที่ไ ปสอบถามนายกองคแก ารบริห ารส ว นต าบลพลงตาเอี่ย ม
ผูใหญบาน หมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชนในหมูบานคลองอาง พบว่า
การฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแยกได้ ดังนี้
1) โครงสรางพื้นฐาน ดาเนินการกอสรางถนน 2 สาย
- ถนน คสล. โดยใชงบประมาณขององคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม
- ถนนลาดยาง โดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สงผลใหการคมนาคมและการขนสงในหมูบานคลองอางสะดวก รวดเร็วขึ้น
2) โครงการฟื้นฟูแหลงน้าเพื่อการเกษตร
- การกอสรางฝายกักเก็บน้าเพื่อกั้นลาหวยจากา
ประโยชนแ ที่ ป ระชาชนบ า นคลองอ า งได รั บ คื อ สามารถกั ก เก็ บ น้ าไว ใ ช เ พื่ อ การเกษตร
ในฤดูแลงได
3) การสรางแหลงอาหาร โดยทุกครัวเรือนในหมูบานปลูกผัก 20 ชนิด เพื่อเป็นแหลงอาหารในกรณี
ที่อยูในระหวางการปฏิบัติตามขอแนะนาทางกระทรวงสาธารณสุข
ประโยชนแที่ประชาชนบานคลองอางไดรับ คือ สามารถมีพืชผักกินไดทุกครัวเรือน
4) การสรางงานสรางอาชีพ
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มีตัวแทนชาวบานคลองอางไปฝึกอาชีพทาไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว จานวน 6 คน
รวมกันจัดตั้งกลุมอาชีพทาไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว มีสมาชิกจานวน 24 คน ผลิตไมกวาดดอกหญ า
และทางมะพราวจาหนายสรางรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง
1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
ชาวบานคลองอาง หมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยองตองการใหภาครัฐเขา
มาชวยเหลือใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จากการที่กลุ มปฏิบัติการที่ 6 ลงพื้นที่ไปสอบถามนายกองคแการ
บริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม ผูใหญบานหมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชน
ในหมูบานคลองอาง พบวาความคาดหวังชาวบานคลองอางตองการใหภาครัฐดาเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงแหลงน้าเพื่อการเกษตร โดยการสรางฝายเก็บกักน้า ใหมีจานวนมากขึ้น
- ใหความรูในการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกสินคาการเกษตร
- ก อ สร า งระบบกระจายน้ าตามที่ ก รมชลประทานวางแผนที่ จ ะด าเนิ น การในปี 2562
ใหแลวเสร็จในปี 2564 เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล
- กอสราง/ปรับปรุงถนนภายในตาบล ใหสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกยิ่งขึ้น
2. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
2.1 ราษฎรมีงานทา สามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข
จากการที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ลงพื้นที่ไปสอบถามปรากฏวาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโร
นา 2019 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรและการค้าขายแต่อย่างใด แตกลับเกิดผลดีตอ
พืชผลทางการเกษตรบางชนิด เชน ทุเรียน มังคุด ราคาดีขึ้นกวาปี 2562 และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาใหชาวบาน
คลองอางมีความรูสึกวาไมไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เพราะ
ทุกครัวเรือนปลูกพืชหลากหลาย ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะฉะนั้นรายได้จากพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิด
จึงสามารถทาให้ชาวบ้านคลองอ่างอยู่ได้
2.2 ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่
จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ชาวบ า นคลองอ า ง หมู ที่ 6 ต าบล
พลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีประชาชนบานคลองอางที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในปริมณฑล จานวน 5 คน เดินทางกลับมาในหมูที่ 6 บานคลองอาง ปใจจุบันทั้ง 5 คน ไมไดประกอบ
อาชีพในพื้นที่ และไดเดินทางกลับไปทางานที่กรุงเทพมหานครหมดแลว
3. แนวทางการดาเนินงาน
3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
และสังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใต้กรอบวงเงิน
4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1)
องคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยมขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท
ตามพระราชกาหนดกูเงินฯ 1 ลานลานบาท ในภาพรวมของตาบลไมมีโครงการที่จะดาเนินการในพื้นที่บ านคลองอาง
แตไดมีการจั ดทาโครงการโดยใชงบประมาณของตนเองและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่นเพื่อดาเนินการในพื้นที่บ้านคลองอ่าง ซึ่งอยู่ในช่วงที่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของบ้านคลอง
อ่างหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1) โครงการกอสรางฝายน้าลนเพื่อการเกษตรกั้นลาคลองจากา (ฝายชะลอน้า) งบประมาณ 9 แสน
บาท ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว อยูระหวางดาเนินการกอสราง
ประชาชนไดรับประโยชนแ 100 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร
2) โครงการก อ สร า งถนน คสล. ความยาว 550 เมตร งบประมาณ 1.9 ล า นบาท โดยใช
งบประมาณจากองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม
3) โครงการความมั่ น คงทางอาหาร ส ง เสริ ม การปลู ก พื ช ผั ก 90 วั น ปลู ก ผั ก 20 ชนิ ด
โดยดาเนินการทุกหลังคาเรือน
4) โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาไมกวาดจากดอกหญาและทางมะพราว โดยรวมกันจัดตั้งกลุมอาชีพ
ทาไมกวาดดอกหญาและทางมะพร าว มีส มาชิกจานวน 24 คน ผลิ ตไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว
จาหน ายสร างรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัว ไดอีกทางหนึ่ง โดยใชงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี
5) โครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (ทุเรียน) สมาชิกรวมโครงการจานวน 105 ราย พื้นที่ปลูก
2,800 ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นคาจัดหาเครื่องจักรกล ปุย ใหกับสมาชิก
6) โครงการซอ มสร างถนนลาดยาง หมู ที่ 4 – 6 ตาบลพลงตาเอี่ย ม ระยะทาง 2,700 เมตร
งบประมาณอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ จากกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จ านวน 11 ล า นบาท อยู ร ะหว า ง
ดาเนินการ
3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การที่รัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะต้องดาเนินการให้สอดคลองกับความ
ตองการของแตละทองถิ่น จึงจะสามารถแกไขปใญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไดผลสาเร็จ
สาหรับบานคลองอาง หมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม ชุมชนมีความเห็นรวมกันที่จะขอรับการสนั บสนุน
ในการพัฒนาสงเสริมดานการเกษตร และโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชนบานคลองอาง
4. ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
บานคลองอาง หมูที่ 6 โดยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานไดดาเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบ
หลังจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ ไดแก
ลาดับที่
1
2
ลาดับที่
3
4
5

กิจกรรม
แจกถุงยังชีพ
มอบเงินสงเคราะหแ
กิจกรรม
จัดทาหนากากอนามัย
แจกแอลกอฮอลแเพื่อการฆาเชื้อและ
การทาความสะอาด
ฝึกอบรมดานอาชีพการทาไมกวาด

กลุ่มเปูาหมาย
ผูไดรับผลกระทบ
ผูยากไรและผูดอยโอกาส
กลุ่มเปูาหมาย
ผูสูงอายุ กลุมสตรี
ทุกครัวเรือน
กลุมแมบาน

ผลการดาเนินงาน
7 ราย
รายละ 2,000
ผลการดาเนินงาน
ทุกคนในหมูบาน
ทุกครัวเรือน
24 คน
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6
7
8

จากดอกหญาและทางมะพราว
ความมั่นคงทางอาหาร
กอสรางถนน คสล.
กอสรางฝายน้าลนคลองจากา

9

ซอมสรางถนนลาดยาง

ปลูกพืชผัก 20 ชนิด
ทุกครัวเรือน
เกษตรกร 100 ราย
พื้นที่ 2,500 ไร
ทุกครัวเรือน

ทุกครัวเรือน
ความยาว 550 เมตร
กวาง 10 เมตร สูง 3
เมตร ยาว 600 เมตร
(เฉพาะหมูที่ 6)
ระยะทาง 2,700 เมตร

5. ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางแก้ไข
สาหรับโครงการตามแผนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพระราชกาหนดกูเงินฯ 1 ลานลานบาท
(รอบที่ 1) บานคลองอางไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทาใหไมมีปใญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
สวนโครงการที่ดาเนิ นการโดยใชงบประมาณขององคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งที่ดาเนินการเสร็จแลวและที่อยูระหวางดาเนินการมี
ปใญหาอุปสรรค เนื่องจากในชวงนี้เป็นชวงฤดูฝน ทาใหไมสามารถดาเนินการได
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
จากการที่ กลุ มปฏิ บั ติ การที่ 6 ลงพื้น ที่ไ ปสอบถามนายกองคแก ารบริห ารส ว นต าบลพลงตาเอี่ย ม
ผูใหญบานหมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชนในหมูบานคลองอาง พบว่าการ
ฟื้นฟูในพื้นที่หลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนได้รับประโยชน์
ดังนี้
1) โครงการปลู กผั กสวนครั ว สร า งความมั่นคงทางอาหาร ชาวบานคลองอางมีพืช ผั กบริโ ภคทุ ก
ครัวเรือนตามโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ในระหวางที่อยูตามคาแนะนาทางกระทรวง
สาธารณสุข
2) การฝึกอบรมดานอาชีพการทาไมกวาดจากดอกหญาและทางมะพราว จากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จาหนายสรางรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง
3) เสนทางคมนาคม ขนสงสินคาทางการเกษตรสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น
4) ประชาชนชาวคลองอางจะมีแหลงกักเก็บน้าใชในการปลูกพืชการเกษตรในชวงฤดูแลง
7. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบ้านคลองอาง หมูที่ 6 ตาบล
พลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีมุมมองตอสถานการณแดังกลาววา
1) ต้องอยูใหเป็น (อยูอยางไรใหมีความปลอดภัย) โดยการปฏิบัติตามคาแนะนาของทางราชการ ทั้ง
ในการด า นปู อ งกั น ตนเอง การเข า ไปในที่ ส าธารณะ หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส วั ส ดุ อุ ป กรณแ ใ นที่
สาธารณะ
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2) ตองเย็นใหพอ (การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสงผลกระทบทุ กสาขาอาชีพ ไมไดเกิด
ขึ้นกับตัวเราเพียงคนเดียว) ดังนั้น ตองมีสติ มีความรอบคอบในการการประกอบอาชีพ เพื่อให
อยูรอดในสถานการณแเชนนี้
3) ตองรอใหได (การแพรระบาดและการคนหาวัคซีนตองใชระยะเวลา ไมสามารถบอกไดวาจะสิ้นสุด
เมื่อไหร จึงมีความจาเป็นที่จะตองปรับตัว ปรับความคิด วิธีการในการดาเนินชีวิต เพื่อใหอยูรอด
ปลอดภัย
8. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
บานคลองอาง หมูที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม ไดดาเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสบผลสาเร็จโดยมีปัจจัย ดังนี้
1) ชุมชนมีความตระหนักในการรวมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
2) หนวยงานของรัฐตองใหการสนับสนุนความตองการของชุมชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
3) ภาคเอกชนในพื้นที่จะตองใหการสนับสนุนและสงเสริมองคแความรูใหกับชุมชน
9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการดาเนินงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทเรียนที่ทางราชการได้รับจาก
การดาเนินงาน ดังนี้
1) รัฐต้องใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว นาเชื่อถือ และทั่วถึงทุกกลุมคน
2) รัฐตองสรางความมั่นใจใหแกประชาชนในพื้นที่ในการแกไขปใญหาจากสถานการณแดังกลาว
3) รัฐตองดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด
4) ทุกภาคสวนไมวาจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสวนที่เกี่ยวของรวมมือกัน
แกไขปใญหาเพื่อ “ประเทศไทย” อยางแทจริง
10.ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ตามที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ไดลงไปพูดคุยกับนายกองคแการบริหารสวนตาบลพลงตาเอี่ยม ผูใหญบาน
หมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุ มประชาชนในหมูบานคลองอาง พบวาบานคลองอาง
ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ การเกษตรประชาชนจะอยูในพื้นที่เป็นสวนใหญ (80 % ของประชากรทั้ง
หมูบาน) การบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทั้งสังคม เศรษฐกิจ การป้องกันการแพร่ระบาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก จากการสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกลุม
ปฏิบัติการที่ 6 ( กป.6) กับ ผูนาชุมชนของหมูบาน ไดขอสรุปตรงกันวามีความจาเป็นที่ภาครัฐตองเขาไป
สงเสริม สนับสนุน ใหบานคลองอางสามารถบริหารจัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะประสบปใญหา
วิกฤติลักษณะใดก็ตาม คือ
1) จัดทาแหลงน้าและระบบการกระจายน้าใหทั่วถึงพื้นที่การเกษตร
2) นานวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชน ทุเรียน ยางพารา
3) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงผลผลิตสินคาการเกษตร
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4) ใหการเรียนรูแกเกษตรกรในการขายผลผลิตทางออนไลนแ
5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ เชน ไฟฟูา พลังงานทดแทน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ
สังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใต้กรอบวงเงิน 4
แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
ซึ่งจากการพิจารณารอบที่ 1 ปรากฏวาในพื้นที่ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทรแ ไมไดรับการพิจารณา
โครงการแตอยางใด กลุมปฏิบัติการที่ 6 ไดตรวจสอบการเขียนโครงการและขอเสนอตางๆ เห็นวา พ.ร.ก.กูเงินดังกลาว
มีหลักการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลคาสูง เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรม นอกจากนี้เนนกิจจกรรมที่กอใหเกิดการ
สรางงานและสรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานที่อพยพกลับถิ่นและชุมชน มุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานทั้ง
ในดานกาลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน มุงเนนการมีสวนรวมของภาคสวนประชาชนในพื้นที่และภาคสวน
ตางๆในสังคม โดยเฉพาะวงเงิน 4 แสนลานบาท กาหนดกลุมเปูาหมายชัดเจนใน พ.ร.ก.กูเงิน คือ ประชาชน เกษตร
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19)
หลักเกณฑ์ของโครงการที่เข้าข่ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
1) โครงการที่มีวัตถุประสงคแสอดคลองกับแผนงานโครงการตาม พ.ร.ก.กูเงิน
2) การดาเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ กระจายทรัพยากรอยางทั่วถึงและเป็น
ธรรมในระดับพื้นที่และกลุมเปูาหมาย ความยั่งยืนของการดาเนินการ ความโปรงใส
3) โครงการที่สามารถสรางการจางงาน สรางอาชีพในชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแในชุมชน
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑแของชุมชนกับตลาดภายในประเทศ
4) โครงการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต การบริการที่ยังคงมีความไดเปรียบและเป็นที่ตองการของตลาด
รวมทั้งมีโอกาสในการเติมโตในชวงหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
5) โครงการที่สามารถกระตุ้นการบริโภค และการผลิตภายในประเทศในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
6) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ
จากการพิจารณาโครงการที่องค์การบริหารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยมเสนอไปทั้งหมดจะเข้าหลักเกณฑ์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพภาคการ
ผลิตและภาคการบริการของประเทศ แต่การเขียนหลักการและเหตุผลยังไม่สอดคล้องกับ พ.ร.ก.กู้เงิน เป็น
การเขียนโครงการในลักษณะของงบประมาณปกติ ทั้งนี้จะต้องเขียนโครงการในลักษณะได้รับผลกระทบหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ
การดาเนินการไม่ชัดเจน จะต้องเขียนให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการจานวนกี่
ครัวเรือน กี่คน เกิดประโยชน์กับพื้นที่เกษตรกรจานวนกี่ไร นอกจากนี้แผนการบริหารเงินจะต้องดาเนินการให้
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เสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 เนื่องจากงบประมาณดังกลาวเป็นเงินกูตองรีบดาเนินการเพื่อเป็นการ
กระตุนเศรษฐกิจ และตองระบุถึงความพรอมของโครงการไมวาจะเป็นเรื่องแบบแปลน และการขอใชพื้นที่มี
ความพรอมที่จะดาเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการพิจารณาโครงการ

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ Action Learning
บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ตาบลพลงตาเอี่ยม อาเภอวังจันทร์
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบ่ ้าน
บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 (กป.1)
นางสาวชีวธันย์ ธนพรดิษนันทน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
สถาบันดารงราชานุภาพ
นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา
นายอาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
นายวีระ
จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
นายปกาสิต
พรประสิทธิ์
นายอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง
นายอาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
นายกรกฎ
วงษ์สุวรรณ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายประสิทธิ์
ไชยเวช
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายยุคล
กาเนิดแขก
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
นายบารุง
แสงพันธุ์
ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช
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คานา
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75 ไดกาหนดใหผูเขารับการศึกษาอบรมเขารวมกิจกรรม
“การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning)” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อนาบทเรียนและประสบการณแจากการมี
สวนรวมในพื้นที่จริง นาไปใชในการบริหารราชการและสรางมูลคาเพิ่มสาหรับประสบการณแการบริหารราชการ
ใหแกผูเขาอบรมสามารถนาไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดกวางขวางมากขึ้น โดยกาหนดพื้นที่การเรียนรู
เชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง ในประเด็นหัวขอ “การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง”

คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75
กลุ่มปฏิบัติการที่ 1
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปอาเภอวังจันทร์
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
1. ลักษณะภูมิประเทศอาเภอวังจันทรแ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง
มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะไมราบเรียบเป็นลอนคลื่นสูงๆ ต่าๆ มีภูเขาเล็กๆกระจัดกระจาย
โดยทั่วไปในพื้นที่ซึ่งเกิดจากการโกงตัวและยุบตัวของเปลือกโลก สภาพดิน โดยทั่วไปเป็นดินรวนปนทรายและ
ดินลูกรังมีความสมบูรณแของดินต่า ภูเขาที่สาคัญ ไดแก เทือกเขาพนมศาสตรแ เขาขุนอินทรแ เขาวงเวียน ลาน้าที่
สาคัญ ไดแก แมน้าประแสรแ คลองชุมแสง คลองสะพาน คลองจากา โดยทุกสายไหลรวมกันที่แมน้าประแสรแ
และไหลออกทะเลที่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. ที่ตั้งและอาณาเขตอาเภอวังจันทรแ มีระยะทางหางจากจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร มี
พื้นที่ประมาณ 395.245 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,030.62 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับ
อาเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอาเภอหนองใหญ อาเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต
ติดตอกับอาเภอแกลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดตอกับอาเภอบานคาย อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1.2 ข้อมูลการปกครองและประชากร
1. การปกครอง อาเภอวังจันทรแ แบงเขตการปกครองออกเป็น 4 ตาบล 29 หมูบาน มีการ
ปกครองทองถิ่น 2 รูปแบบ คือ เทศบาล 1 แหง และองคแการบริหารสวนตาบล 4 แหง
2. ประชากรและอาชีพ อาเภอวังจันทรแ มีประชากร จานวน 26,097 คน (ชาย 12,924
คน หญิ ง 13,173 คน) ประชากรส ว นใหญ มี อ าชี พ เกษตรกรรม มี พื้ น ที่ เ กษตรกรรม 226,845 ไร
ครอบครัวเกษตรกร 3,308 ครอบครัว คิดเป็น 80 % ของประชากรทั้งหมด โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ไดแก ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน มะมวงหิมพานตแ ปาลแม มันสาปะหลัง ออย สับปะรดฯ รายไดประชากร
เฉลี่ย 191,636 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือ 83,460 บาท/คน/ปี
2. ข้อมูลทั่วไปบ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
1. ลักษณะภูมิประเทศหมูบานทาเสา เป็นพื้นที่ราบติดภูเขาที่ดินอุดมสมบูรณแ สภาพดินเป็น
ดินร วนเหมาะแกการเพาะปลูก พื้นที่ส วนใหญ ทาการเกษตร ไดแก สวนยางพารา ไรสับปะรด และไรมัน
สาปะหลัง
2. ที่ตั้งและอาณาเขตหมูบานทาเสา มีระยะทางห างจากอาเภอวังจันทรแ ประมาณ 11
กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,124 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับอาเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ ม.4 ต.ปุายุบใน อ.วังจันทรแ จ.ระยอง
ทิศใต
ติดกับ ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง
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ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ม.2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทรแ จ.ระยอง
ติดกับ ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง

2.3 ข้อมูลการปกครองและประชากร
1. การปกครองบานทาเสา หมูที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทรแ มีลักษณะการปกครอง
แบบองคแการบริหารสวนตาบล โดยมี นายนิติพัฒนแ ยุทธเจริญกิจ เป็นนายกองคแการบริหารสวนตาบลปุายุบ
ในนายบุญเสริม เผือกนวล เป็นกานันตาบลปุายุบในนายราชันยแ นิเวศวรรณ เป็นผูใหญบาน และนายวัชระ
สุขสวน , นายรุงโรจนแ สากล เป็นผูชวยผูใหญบาน
2. ประชากรและอาชีพ บานทาเสา หมูที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทรแ มีครัวเรือน
ทั้งสิ้น 241 ครัวเรือน ประชากร 613 คน (ชาย 322 คน หญิง 291 คน) มีพื้นที่ 12,124 ไร ประชากร
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น 80 % พืชเศรษฐกิจที่สาคัญไดแก ยางพารา สับปะรด ไรมันสาปะหลัง
และอีกประมาณ 20 % มีอาชีพรับจางทั่วไป
2.3 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไข COVID-19
ขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการปูองกันแกไขปใญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้นที่ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทรแ จาการลงทะเบียนในแบบฟอรแมมหาดไทย (Thai QM) มี
จานวนทั้งสิ้น 78 คน
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ส่วนที่ 2
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Acton Learning)
1. ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานในหมูบานและกลุมคนในชุมชนหมูบานที่ทาการศึกษาไดทา
โครงการอะไรบ างที่เ ป็ น การฟื้น ฟูเศรษฐกิ จและสั งคมจากผลกระทบของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และไดผลดีหรือไมเพียงใด
เนื่องจากพื้นที่ที่ทาการศึกษาเป็นชุมชนขนาดเล็ก พื้นที่สวนใหญใชสาหรับทาการเกษตรกรรมและ
มีประชากรอาศัยอยูกระจั ดกระจาย ไมไดรวมเป็น กลุ ม เป็นชุมชนหนาแนน การประกอบอาชีพเป็นแบบ
เกษตรกรรมผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ใชแรงงานคนในครอบครัว จึงไมไดรับผลกระทบตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตคณะกรรมการหมูบานไดจัดทาโครงการขุดลอกคู
คลองฯ จานวน 1 โครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการเงินกู 4 แสนลาน
บาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ผลปรากฏวาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ
ปัญหา ประชาชนไม่เข้าใจกรอบการจัดทาแผนงานโครงการเกี่ยวกับ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หนวยงานราชการกาหนด
ข้อเสนอแนะ โครงการที่เหมาะสมในการแกไขปใญหาของผูที่ไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ควรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพหรือรายได้ หรือเป็นโครงการที่
สามารถลดรายจ่ายของประชาชน เช่น โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้ กินได้ทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน เพื่อช่วยให้ประชาชนประหยัดรายจ่าย
2. บุคลากรของสวนราชการระดับอาเภอที่ปฏิบัติงานในระดับตาบลหมูบาน และบุคลากรขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการหมูบาน และอาสาสมัครในระดับหมูบานมีความรูความสามารถที่ดี
ในการสนั บสนุนชวยเหลือการทาโครงการกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของหมูบานที่ทาการศึกษา
เพียงใด
บุคลากรในการปฏิบัติงานในระดับตาบล หมูบาน มีความรู ความสามารถในการสนับสนุนการ
จัดทาโครงการ รวมถึงเจาหนาที่ของสวนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตาบล หมูบาน ทั้งฝุายปกครอง
สาธารณสุขอาเภอ เกษตรอาเภอ พัฒนาชุมชนอาเภอ รวมทั้งบุคลากรองคแการบริหารสวนตาบลปุายุบใน
กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมูบาน ลว นเป็นผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และอาศัยอยูใน
หมูบาน เป็นผูที่มีความใกลชิดประชาชนในพื้นที่ มีขอมูลความตองการของประชาชนเป็นอยางดี รวมทั้งเป็น
กลุมคนที่ถายทอดความรู การฝึกอบรมประกอบอาชีพจากหนวยงานตางๆ อยางสม่าเสมอ เชน การจัดทา
โครงการ การวิเคราะหแปใญหาความตองการของประชาชน การกาหนดแนวทางการแกไขปใญหาหรือการจัดทา
โครงการจาเป็นตองอาศัยผูที่มีความรู ความเขาใจ สามารถสนับสนุนชวยเหลือในการจัดทาโครงการกิจกรรม
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไดอยางดี
3. บุ ค ลากรต าแหน ง ใดที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ ต าบลหมู บ า นที่ ส มควรได รับ เพิ่ ม พู น ความรู ค วาม
เชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น และในเรื่องใด
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3.1 บุ ค ลากรทุ ก ต าแหน ง ในระดั บ พื้ น ที่ ควรที่ จ ะได รั บ การฝึ ก อบรมพั ฒ นาความรู
(Knowledge) อยูอยางสม่าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแตอ
ชุมชนในการจัดทาแผนงานพัฒนาหมูบาน ทั้งดาน ขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรค
3.2 การพัฒนาองคแความรูใหกับชุมชน เป็นเรื่องการจัดทาแผนงานโครงการ โดยการสอน
ใหคนในชุมชนวิเคราะหแปใญหาของพื้นที่วามีปใญหาในดานใดที่จะตองไดรับการแกไข หาจุดแข็ง-จุดออน วาการ
แกไขแลวจะประสบผลสาเร็จอยางไร พรอมใหคนในพื้นที่รวมกันกาหนดทางเลือกการแกไขปใญหาของหมูบาน
ชุมชน เสนอตออาเภอ ตอไป
4. ในภาพรวม คณะกรรมการหมู บ า นและกลุ ม คนในหมู บ า นได ป ระเมิ น ความส าเร็ จ ในเชิ ง
ประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานของตนระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไร
คือปใจจัยความสาเร็จ อะไรคือขอจากัดที่สาคัญในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่เป็นบทเรียนและประสบการณแการ
ทางานที่สาคัญ และอะไรคือสิ่งสาคัญที่คณะกรรมการหมูบานและชุมชนทองถิ่นตองการแบงปในใหสาธารณชน
และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นรวมเรียนรู
เกณฑแในการประเมิน เชน
- การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการนาโครงการ
ลงไปปฏิบัติในพื้นที่เปูาหมาย
- การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
- ความรวมมือของประชาชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ
- การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง
จากเกณฑแการประเมินความสาเร็จของการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กลาว มีขอเสนอแนะ ดังนี้
ข้อจากัด มีระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม / โครงการ นอย กระชั้นชิด เรงรัดใหดาเนินการเสนอ
โครงการ สงผลทาใหโครงการที่เสนอไมตรงตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแของโครงการ
ปัจจัยความสาเร็จ การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ ที่ชวยกันคิด ชว ยกันทาแผนงาน
โครงการการแกไขปใญหา
บทเรียนและประสบการณ์ การทางานที่สาคัญกับการศึกษาความรูขั้นปฐมภูมิของหมูบาน/ชุมชน ใน
ดานตางๆ ความรวมมือของผูนาหมูบานกับประชาชน ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งเครือขาย
ประชาชนในพื้นที่ ในการรวมมือปฏิบัติงานรวมกันของทุกภาคสวนในหมูบาน/ชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ
ระดับหมูบาน และจากภายนอกหมูบานในการแกไขปใญหาของหมูบาน/ชุมชนเป็นตน
สิ่งที่ชุมชนต้องการแบ่งเป็นของสาธารณะและส่วนราชการ คือ บทสะทอนถึงปใญหาความตองการ
ความเดือดรอน รวมทั้งการสนับสนุนจากสวนราชการและหนวยงานภายนอก
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ Action Learning
บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทร์
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบ่ ้าน
บ้านจารุง หมู่ที่ 7 ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง
จัดทาโดย
กลุ่มปฏิบัติการที่ 8 (กป.8)
นางศุภลักษณ์
นายชัยรัตน์
นายสุชาติ
นายณรงค์
นายสกุลไชย
ร.ท. ธวัชชัย
นายกิติชัย
นายอุดมพร
นายโสภัชย์
นายเอกราช

แก้วมณี
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
แก้วเพียงเพ็ญ ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อยู่เจริญ
นายอาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ชัยจารัส
นายอาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
จูมทอง
นายอาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เห็มวัง
นายอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เกตุวงษา
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
กาญจน์
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ชวาลกุล
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
ชวีวัฒน์
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
รายงานการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง (Action Learning) ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง หั ว ข้ อ
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-2019) ในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ อ าเภอ ระดั บ ต าบลหมู่ บ้ า น ระดั บ กลุ่ ม อ าเภอ ระดั บ ต าบล
ในพื้นที่จังหวัดระยอง กรณีศึกษา “การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส
โควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน บ้านจารุง หมู่ที่ ๗ ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง และมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ตลอดจนนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป
ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครั้งนี้ ผู้จัดทาขอขอบคุณชุมชนบ้านจารุง หมู่ที่ ๗ ตาบลเนินฆ้อ
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษามา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทา
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 7๕
กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) ๘
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของอาเภอแกลง
อาเภอแกลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 59 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 788.๔๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ ของพื้นที่จังหวัด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่
ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวภูเขาบางส่วนพื้ นที่บริเวณนี้จึงเป็นที่ราบเชิงเขา
สลั บ กั บ ที่ด อนลู กคลื่ น ทางใต้ เ ป็ น ที่ล าดต่ าลงสู่ อ่าวไทยมีช ายทะเลเว้ าแหว่งติด อ่าวไทยยาวประมาณ 35
กิโลเมตร มีแหล่งน้าที่สาคัญคือ แม่น้าประแสร์ ซึ่งมีน้าตลอดทั้งปี

แบ่งเขตการปกครองเป็นเทศบาลตาบล 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 9 แห่ง ตาบล 15 แห่ง และ
หมู่บ้าน 147 แห่ง มีประชากรจานวน ๖๗,๗๗๓ คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 32,747 คน และเพศหญิง 35,026
คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มังคุด พื้นที่
การเกษตร 332,044 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร 15,000 ครัวเรือน โดยในพื้นที่มีสภาพปัญหาและความต้องการที่
ใกล้ เ คี ย งกั น คื อ ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตรไม่ แ น่ น อน การขาดแคลนน้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและ
การเกษตร ตลอดจนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ชารุดเสียหาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะใน
ประเด็นความไม่แน่นอนจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร อาเภอแกลงจึงได้กาหนดตาแหน่งการพัฒนา
เป็น “แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้คนอยู่ดีมีสุข ” เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหลายชุมชนที่รวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นเครือข่าย
องค์กรชุมชนเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและธรรมชาติ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าศึกษา
เรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิถีชีวิตของสังคมชนบท และการน้อมนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
อาทิ มหาวิทยาลัยบ้านนอก เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจารุง ตาบลเนินฆ้อ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงหมู่
ที่ 8 ตาบลสองสลึง และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้, สวนปาล์ม, ป่าชุมชน) ตาบลคลอง
ปูน เป็นต้น โดยนอกจากจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนแล้ว อาเภอแกลงยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ หาดแหลมแม่พิมพ์
เกาะสามมัน (เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก) ทุ่งโปรงทอง เป็นต้น
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของตาบลเนินฆ้อ
ต าบลเนิ น ฆ้ อ เป็ น ต าบลหนึ่ ง ของอ าเภอแกลง ตั้ ง อยู ห า งจากตั ว อ าเภอไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
เฉี ย งใต ร ะยะทางประมาณ 8 กิ โ ลเมตร สภาพภู มิ ป ระเทศทั่ ว ไปเป็ น เนิ น สลั บ ด ว ยที่ ร าบลุ ม มี เ นื้ อ ที่
ทั้ ง ห ม ด 36.08 ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร ห รื อ 22,550 ไ ร แ บ ง เ ป็ น เ นื้ อ ที่ ที่ ใ ช ป ร ะ โ ย ช นแ คื อ พื้ น ที่
เกษตรกรรม 8,224 ไร พื้น ที่บ อกุง 3,227 ไร พื้นที่ปุาชายเลน 1,070 ไร พื้นที่ที่อยูอาศัย 892 ไร
พื้นที่นาราง 5,124 ไร และพื้นที่อื่นๆ 4,013 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองของอาเภอแกลง ประกอบไปดวย
9 หมู บ า น ได แ ก บ า นเนิ น ทราย (หมู ที่ ๑)
บ า นเนิ น ทราย (หมู ที่ ๒)
บ า นเนิ น ฆ อ (หมู ที่ ๓)
บานถนนกะเพรา (หมูที่ ๔) บานหนองแพงพวย (หมูที่ ๕) บานเนินขาวตม (หมูที่ ๖) บานจารุง (หมูที่ ๗) บาน
ถนนนอก (หมูที่ ๘) และบ านถนน (หมูที่ ๙) ในปใ จจุบั นมีป ระชากร 4,605 คน แบ งออกเป็ น
เพศชาย จานวน 2,235 คน และ เพศหญิง จานวน 2,370 คน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประมาณ ร อ ยละ 72.14 เช น ท าสวนยางพารา สวนผลไม ปลู ก พื ช ไร นอกจากนั้ น
เป็นการทาอาชีพประมง เชน เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา การประมงน้าตื้น เป็นตน
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ส่วนที่ ๒
การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ในระดับหมู่บ้าน บ้านจารุง หมู่ที่ ๗ ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง
๒.๑ ภูมิสังคมและวิถีชุมชน
บ้ า นจ ารุ ง หมู ที่ ๗ ต าบลเนิ น ฆ อ อ าเภอแกลง เป็ น หมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต น แบบ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา ได รั บ การยอมรั บ จา กนั ก พั ฒ นาสั ง คมว า
มี ค วามน า สนใจ น า ศึ ก ษาเรี ย นรู ใ นมิ ติ ข องชุ ม ชนเข ม แข็ ง เนื่ อ งจากเป็ น ชุ ม ชนต น แบบที่ ผู ค น
มี ค วามเสี ย สละ รั ก สงบ และมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ มุ ง เน น การพึ่ ง พาตนเอง ด ว ยแนวทางที่ ใ ช
กลุ ม องคแ ก ร หรื อ เครื อ ข า ยเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น พั ฒ นาและแก ไ ขปใ ญหาของชุ ม ชน
ไม มี ข อ จ ากั ด แบบเดิ ม ซึ่ ง ต อ งรอความช ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ เพี ย งอย า งเดี ย ว จึ ง ท าให เ กิ ด พลั ง
ในการขั บ เคลื่ อ นสามารถสร า งแรงเหวี่ ย งไปสู พื้ น ที่ ข า งเคี ย งและองคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ได เ ป็ น อย า งดี จนกระทั่ ง ได รั บ รางวั ล พระราชทาน “หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ”
จากสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และน าไปสู
การจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยบานนอก” เพื่อการเรียนรูของสังคม ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา ผูที่สนใจ ตลอดจน
นักทองเที่ยวแวะเวียนมาศึกษาหาความรูกันอยางไมขาดสาย สรางความภูมิใจใหกับคนในชุมชนเป็นอยางยิ่ง

๒.๑.๑ ความเป็นมาและลักษณะภูมิสังคม
ชาวบ า นจ ารุ ง สื บ เชื้ อ สายมาจากคนชองซึ่ ง อพยพหนี ภั ย สงครามภายหลั ง จากที่ ฝ รั่ ง เศส
เขายึดเมืองจันทบุรีและเมืองตราดในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยลงเรือมาขึ้นฝใ่งตรงปากแมน้าประแส บริเวณ
บานถนนกะเพรา ตาบลเนินฆอ ตอมาเมื่อมีผูคนหลั่งไหลเขามามากขึ้น พื้นที่ทากินลดนอยลง ชาวบานจารุงจึง
อพยพมาหาพื้ น ที่ ท ากิ น ใหม ใ นบริ เ วณที่ ตั้ ง ของชุ ม ชนในปใ จ จุ บั น (ห า งจากพื้ น ที่ เ ดิ ม ประมาณ
6 - 7 กิโลเมตร) เนื่องจากเป็นทาเลที่มีความอุดมสมบูรณแ มีเนิน ปุา มีน้าไหลผานที่ราบลุม เหมาะแกการ
เพาะปลู ก โดยชาวบ า นกลุ ม แรกที่ อ พยพมาอยู ประกอบด ว ย ๕ ตระกู ล ใหญ ได แ ก ตระกู ล ดี น าน
รัตนพงษแ ไกรทอง กอเกื้อ และเจือจุน ชวยกันสรางบานเรือน หักรางถางพงและเรียกสถานที่แหงนั้นวา บ้าน
ปุาเรไร ซึ่งทางดานทิศตะวันออกมีทางน้าเล็กๆ ไหลออกมาจากหมูบาน ชาวบานเรียกกันวา “คลองจารุ” คา
วา “จารุ” (ชาวบานอานวา จาหรุ เสียงต่าเหนอตามภาษาคนชอง) เป็นภาษาชอง แปลวาทางน้าเล็กๆ คลาย
ลาคลองซึ่งบางแหงแคบมากผูคนสามารถโดดขามไปขามมาได และปลายของคลองจารุนั้นจะสลายหายไปกับ
ทองทุงนาและกลมกลืนกับทองทุงนาจนเหมือนไมมีลาคลองในบริเวณนั้น และมีความลึกของลาคลองไมเกิน
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หนึ่งเมตร แตตอมาชาวบานอาจจะเรียกเพี้ยนหรือเขียนผิดจึงกลายมาเป็นคาวา “จารุง” ซึ่งไดกลายเป็นชื่อของ
หมูบานในเวลาตอมา
ส าหรั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นจ ารุ ง นั บ ตั้ ง แต อ ดี ต มี อาชี พ ท าการเกษตรเป็ น หลั ก อาศั ย
อยูรวมกันอยางพี่นอง มีการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน ถอยทีถอยอาศัย พอเพียง และพึ่งพาตนเองไดเนื่องจาก
ท รั พ ย า ก ร ใ น ชุ ม ช น มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณแ โ ด ย ช า ว บ า น จ า รุ ง ส ว น ใ ห ญ นั บ ถื อ ศ า ส น า พุ ท ธ
มี ค วามผู ก พั น ใกล ชิ ด กั บ วั ด จ ารุ ง ซึ่ ง เป็ น ศู น ยแ ก ลางและส ถานที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจของชุ ม ชน
และมี กิ จ กรรมร ว มกั น ในวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาต า งๆ อย า งสม่ าเสมอ มี ป ระเพณี ที่ ส าคั ญ
ในชุมชน ไดแก ประเพณีอัญเชิญผีลอบ ผีกระดง เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญโูตอเครื่องมือที่ใชทามาหา
กิน ซึ่งจะจัดขึ้นในชวงสงกรานตแ เพราะมีความเชื่อวาเป็นชวงที่ผีหรือวิญญาณถูกปลอยออกมา เพื่อรับสวนบุญ
กุศลจากญาติพี่นองที่อุทิศไปให นอกจากนี้ยังมีประเพณีทาบุญในวันสาคัญตางๆ เชน ทาบุญผีหมู เพื่อเชิญ
วิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให โดยเป็นการทาบุญสงทายในชวงประเพณีสงกรานตแ
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับญาติพี่นองเชนเดียวกัน โดยประเพณีดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติและเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ (ฤทัยรัตนแ รัตนสรอย, ๒๕๕๒)
๒.๑.๒ การเมืองการปกครอง
บานจารุงอยูภายใตการบริหารงานของเขตเทศบาลตาบลเนินฆอ ซึ่งแบงเขตการปกครอง
ออกเป็น ๒ เขต ไดแก
เทศบาลตาบลเนินฆ้อ

เขต 1

หมูที่ 2 บานเนินทราย
หมูที่ 4 บานถนนกะเพรา
หมูที่ 8 บานถนนนอก
หมูที่ 9 บานถนนใน

เขต 2

หมูท ี่ 1 บานเนินทราย
หมูที่ 3 บานเนินฆอ
หมูที่ 5 บานหนองแพงพวย
หมูท ี่ 6 บานเนินขาวตม
หมูท่ ี่ 7 บ้านจารุง
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๖
ผูใหญบานคนปใจจุบัน คือ นายชาตรี กอเกื้อ และมีผู ชว ย
ผู ใ หญ บ า น ๑ คน คื อ นายจิ ร วั ฒ นแ คล อ งใจ มี จ านวน
ประชากรทั้งหมด ๕๒๗ คน แบงออกเป็นเพศชาย จานวน
๒๕๑ คน และเพศหญิง จานวน ๒๗๖ คน มีจานวนครัวเรือน
ประมาณ ๑๘๙ ครั ว เรื อ น (ข อ มู ล ส านั ก ทะเบี ย นราษฎร
เทศบาลตาบลเนินฆอ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559)

๒.๑.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมและประมง เช น การท าสวนยางพารา
สวนผลไม และรับจางกรีดยาง โดยมีรายไดเฉลี่ยของชาวบานสวนใหญประมาณ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทตอ
เดือน โดยยางพาราที่นิยมปลูก คือ พันธุแ 600 ซึ่งชาวบานจะขายยางพาราเป็นยางพาราถวย โดยการขาย
ยางพารานั้น มีทั้งที่ขายผานกลุมรวมซื้อรวมขายยางพารา และขายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซื้ อภายใน
หมูบาน สาหรับผลไมที่นิยมปลูก ไดแก ทุเรียน (พันธุแหมอนทอง พันธุแชะนีพันธุแกระดุม ) ขนุน (พันธุแทอง
ประเสริฐ) เงาะ (พันธุแโรงเรียน) มังคุด ลองกอง แกวมังกร มะยงชิดซึ่งการขายผลไมมีทั้งการขายใหกับพอคา
คนกลางที่มารั บซื้อ การบรรทุกผลไมไปขายเองที่ตลาดและการขายให แกผูมาศึกษาดูงานภายในหมูบาน
นอกจากนี้ชาวบานยังมีอาชีพเสริมที่เพิ่มรายไดคือ การเลี้ยงตะพาบน้าเพื่อขายไขและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เชน ทุเรียนทอด การทากะปิ น้าปลา เป็นตน ซึ่งผลิตภัณฑแการแปรรูปของชุมชน จะมาจากการ
ผลิตจากกลุมกิจกรรมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมสตรีอาสาพัฒนาบาน
จารุ ง กลุมแปรรูป ผลผลิต โดยทุกกลุมจะมีการแปรรูปและจาหนายใหกับผูที่มาสั่งซื้อผ านกลุม การนาไป
จาหนายตามตลาดนัด และการจาหนายใหกับผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรูภายในชุมชน สามารถสร างรายได
ใหกับสมาชิกในชุมชนไดตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นลักษณะการผลิตเพื่อจาหนายและบริโภคภายในชุมชน ทั้งนี้ ยังมี
การส ง เสริ ม ให ป ลู ก ผั ก สวนครั ว ภายในครั ว เรื อ นเพื่ อ ลดค า ใช จ า ย แต ก็ ยั ง พบว า ชาวบ า นบางส ว น
ที่มีปใญหาหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งชุม ชนเองไดมีกลุมกิจกรรมที่ชวยเหลือชาวบาน
กลุมดังกลาว และยังมีกลุมธนาคารชุมชนที่จะดาเนินการฝากถอน และใหสมาชิกกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่า เพื่อ
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสงเสริมใหเกิดการออมอีกดวย (อัมรินทรา ทิพยแบุญราช, ๒๕๕๒)
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๒.๑.๔ พัฒนาการสู่ชุมชนเข้มแข็ง
จากวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของชาวบ า นจ ารุ ง ที่ มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย ระหว า งกั น มี ก ารพึ่ ง พิ ง อิ ง อาศั ย
กับธรรมชาติ และสามารถพึ่งพาตนเองได ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากการพัฒนากระแสหลัก
ที่ มุ ง เน น ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยพยายาม เปลี่ ย นโครงสร า งการผลิ ต ของประเทศ
จากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม เพื่อใหมีปริมาณผลผลิตมากพอที่จะปูอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
และตลาดโลก การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ ไปเป็ น การผลิ ต เพื่ อ การค า นี้ จ าเป็ น ต อ งอาศั ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เขามาใช ซึ่งหมูบานจารุงเองก็ตองเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ
ชุมชนอื่นๆ จนทาใหเกิดปใญหาตามมาหลายประการ เชน ปใญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ขาดความอุดม
สมบูรณแ ปใญหาเรื่องความสัมพันธแของคนในชุมชนลดนอยลง ปใญหาการผลิตของเกษตรกรที่ทาการผลิตโดยใช
สารเคมี เป็นตน อยางไรก็ตาม บานจารุง มีตนทุนทางสังคมที่เขมแข็ง โดยเฉพาะความเหนียวแนนของระบบ
เครือญาติ ระบบอาวุโส ผูนาและแกนนาหลักที่มีระบบความคิดที่ตองการเห็นคนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูที่
ดี อยู ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ดั ง นั้ น เมื่ อ ชุ ม ชนประสบปใ ญ หามาถึ ง จุ ด หนึ่ ง คนในหมู บ า นเริ่ ม ตระหนั ก
และพยายามร ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น ให มี ก ารฟื้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ขึ้ น ใหม เ พื่ อ ต อ สู แ ละปรั บ ตั ว เองให อ ยู ใ น
สภาวการณแปใจจุบันได ดังนั้น ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๒ คนในชุมชนจึงริเริ่มกอตั้งกิจกรรมตางๆ เพื่อแกไข
ปใญหาของชุมชนเอง ซึ่งในปใจจุบันมีทั้งหมดกวา ๒๔ กลุม ไดแก รานคาชุมชนหรือศูนยแสาธิตการตลาด ศูนยแ
การเรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจารุง กลุมเกษตรพื้ นบาน กลุมผูใชน้ากลุมธนาคารขยะและสิ่งแวดลอม
กลุมแมบานเกษตรกร กลุมที่พักชุมชน โฮมสเตยแ ชมรมอินทโชติ การุณยแ ชมรมเปตองอินทโชติ อาเภอแกลง
กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมเยาวชน กลุมกองทุนเงินลาน (กทบ.) กลุมวิทยุชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบาน กลุมรักษแวัฒนธรรมทองถิ่น กลุมสตรีอาสาพัฒนาอาสาบานจารุง กองทุนสวัสดิการบานจารุง กลุม
ชาวนา กลุมธนาคารชุมชนบานจารุง กลุมแปรรูปผลผลิต เครือขายองคแกรชุมชนบานจารุง และกลุมรวมซื้อ
รวมขายยางพารา ซึ่งแตละกลุมเกิดขึ้นตามจังหวะเวลา แมวาบางกิจกรรมจะไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภายนอกแตก็มีการปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน อาทิ เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้า นจารุง
เกิดขึ้น จากชวงเวลานั้นชาวสวนทุเรียนกาลังประสบปใญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน สรางความเสียหายอยาง
รุนแรงใหเกษตรกร จึงตองใหชุมชนเรียนรูการจัดการตนเอง กลุ่มธนาคารชุมชน เป็นการจัดการความมั่นคง
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด ว ย ทุ น ท า ง สั ง ค ม ข อ ง ชุ ม ช น ชั ก ช ว น ผู ค น ที่ มี เ งิ น ไ ม ม า ก เ ข า ม า อ อ ม เ งิ น
และปล อยสิน เชื่อในอัตราดอกเบี้ย ต่า และกลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันสราง
หลักประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตของยางพารา เป็นตน

๒.๑.๕ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน
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เนื่ อ งจากความเข ม แข็ ง ในการพึ่ ง พาตนเอง ของชุ ม ชนบ า นจ ารุ ง จึ ง น าไปสู ก ารเป็ น
แหล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง เริ่ ม ต น มาตั้ ง แต ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยในระยะแรกเป็ น การเปิ ด ให มี
การเขามาศึกษาดูงานและเรียนรูเรื่องการจัดการรานคาชุมชน (ศูนยแสาธิตการตลาด) ที่สามารถสรางการ
รวมกลุมของคนในชุมชนและนาผลกาไรสวนหนึ่งจากผลประกอบการมาใชเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาหมูบานจารุง
โดยไมตองรองบประมาณจากภาครัฐ ตอมาในปี พ.ศ. 2547 ไดมีการดาเนินการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาอยาง
จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธแหมูบานและกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๔ กลุม ผานชองทาง
ตางๆ ทาใหหมูบานจารุงเป็นที่รูจักในฐานะที่เป็นหมูบานตัวอยางดานการพัฒนาและประสบความสาเร็จจน
เป็นที่ยอมรับจากหลายสถาบัน ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ผานการประเมินโครงการมาตรฐานชุมชน (มชช.) ของ
กรมการพัฒ นาชุม ชน ว าเป็ น ชุม ชนที่ส ามารถพั ฒ นาไปพร อมกับ การเรีย นรู และน าภู มิปใ ญ ญาท องถิ่น มา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหมๆ และเป็นหมูบานนารองตนแบบ เผยแพร และนาชุมชนอื่นเพื่อเขาสูการประเมิน
มาตรฐานชุมชนตอไป นอกจากนี้ยังไดรับการเสนอชื่อเป็น “หมูบานวัฒนธรรมอาสาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550) ทั้งยังไดเขารับ
พระราชทานรางวัล “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เป็นสุข ปี 2549” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยไดรวมกับสถาบัน
วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง การปิโตรเลียมแหงประเทศไทย (ในขณะนั้น) และมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พระนคร ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ศู น ยแ ก ารเรี ย นรู บ า นจ ารุ ง เป็ น ศู น ยแ ถ า ยทอดความรู ใช ชื่ อ ว า
“มหาวิทยาลัยบานนอกเพื่อการเรียนรูของสังคม” ซึ่งไดนาประสบการณแองคแความรูในชุมชนมาเผยแพร
แลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกชุมชนจัดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเกษตรที่เป็นกิจกรรมศึกษาวิถี
ชีวิตชาวสวนผลไม และเมื่อมีผูที่มาศึกษาดูงานเขามาพักในชุมชน ชาวบานจารุงจึงไดเกิดการเรียนรูในเรื่องการ
บริหารจัดการที่พักในชุมชนและนาไปสูการจัดการรูปแบบของกลุมโฮมสเตยแบานจารุง
การจัดการทองเที่ยวเพื่อการศึกษา ดาเนินการโดยศูนยแการเรียนรูและผูสูงอายุบานจารุงซึ่งได
ก าหนดโครงสร า งในการบริ ห ารงานแบบเรี ย บง า ย มี ค ณะท างานซึ่ ง เป็ น คณะกรรมการชุ ด เดี ย วกั บ
คณะกรรมการหมูบาน เป็นผูดูแลและประสานงานหลัก ใชเวทีประชาคมหมูบาน (สภาหมูบาน) เป็นเครื่องมือ
ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมูบาน เพื่อสรางการมีสวนรวมคิดรวมทาในกิจกรรมตางๆ โดยมีหลักคิดใน
การทางานและการทากิจกรรมทุกกิจกรรมของบานจารุง คือ “ทาไปเรียนรู้ไป” เพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสม
และเป็นประโยชนแตอชุมชนอยางแทจริง การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน คณะทางานจะ
มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตที่แทจริงของชาวบานจารุงไดเรียนรูกิจกรรมในวิถีของชาวบาน
รวมทั้งอัธยาศัยของคนในทองถิ่น โดยกิจกรรมหลัก คือ การเขาฟใงบรรยายของวิทยากรทองถิ่น การเยี่ยมชม
บรรยากาศทั่วไปของหมูบาน และการดูกิจกรรมของกลุมเฉพาะตามความสนใจของผูที่มาศึกษาดูงานและ
นักทองเที่ยว

๒.๒ ผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
174

การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75

๒.๒.๑ สถานการณ์ มาตรการ และผลกระทบ
๑) สถานการณ์ในภาพรวม
จากรายงานสถานการณแโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัด
ระยองพบผูติดเชื้อสะสม จานวน ๖ คน แบงเป็นชาย ๒ คน และเป็นหญิง ๔ คน ผูปุวยมีอายุเฉลี่ย ๒๒ ปี ซึ่ง
ไม พ บก ารแ พร ระบ าด อย า งรุ นแ รงใ นพื้ นที่ อย างไ รก็ ตาม ใ นช ว งเ ดื อ นกร กฎ าคม ๒ ๕๖ ๓
ที่ผ านมา สถานการณแการแพรร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส รางความกังวลให กับ
ประชาชนในพื้ น ที่ อี ก ครั้ ง ภายหลั ง ปรากฏข า วกรณี ลู ก เรื อเครื่ อ งบิ น ทหารชาวอี ยิป ตแ เดิ น ทางเข า มาใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารและตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือดังกลาวไดเขา
พักที่โ รงแรมดี วารี ดีวา เซ็น ทรั ล ระยอง เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และไดเดินทางไปยัง
หางสรรพสินคาแพชชั่นฯ (หางฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสา
ธารสุข ไดดาเนินการเชิงรุก โดยเปิดใหประชาชนเขารับการตรวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติด
เชื้อชีว นิ ร ภัย พระราชทาน ในระหวางวัน ที่ ๑๔ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมจานวนทั้งสิ้ น ๖,๘๖๕ คน
ทั้งหมดมีผลเป็นลบและไมพบการติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่แตอยางใด

๒) มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
เพื่ อ เป็ น การปู อ งกั น และควบคุ ม การแพร ร ะบาดของโรคดั ง กล า วในเขตพื้ น ที่ อ าเภอ
แกลง ตามประกาศคณะกรรมการโรคติ ด ต อ จั ง หวั ด ระยอง โดยให ทุ ก ภาคส ว น หน ว ยงานต า งๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทางานประสานรวมกับสาธารณสุขอาเภอ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล
กานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน (อสม.) เพื่อใหการปูองกันเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยอาเภอแกลงไดมีคาสั่ง ดังนี้
๒.๑) มีการตั้งทีมดาเนินการคัดกรองแยกกัก กักกัน หรือคุมไวในสังเกต ทั้งในระดับ อาเภอ
ร ะ ดั บ อ ง คแ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ ร ะ ดั บ ห มู บ า น ชุ ม ช น แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห เ ป็ น ไ ป
ตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวในสังเกตที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกาหนด อยาง
เครงครัด
๒.๒) จั ด ตั้ ง ศู น ยแ บ ริ ห ารและประสานการปฏิ บั ติ เ พื่ อ เฝู า ระวั ง ปู อ งกั น และควบคุ ม
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอแกลง โดยมี ส ถานที่ ตั้ ง
ณ ที่วาการอาเภอแกลง ชั้น ๒
๒.๓) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยแบริหารและประสานงานการปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อาเภอแกลง
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๒.๔) มี คาสั่ งให มีการปิ ดสถานที่ที่มีความแออัด เบียดเสี ยด เสี่ ยงตอ การแพรระบาด
และมีการจัดทาระบบรายงาน ขอมูลผูเดินทางเขาหมูบาน/ชุมชน เพื่อรายงานขอมูลตอกานัน ผูใหญบาน
๒.๕) มีการจัดตั้งแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนเกินกวา ๑๐๐ คน
๒.๖)
มี ค าสั่ ง ให อ งคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พิ จ ารณาจั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว และกระตุนเศรษฐกิจ โดยพิจารณาดานความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของพื้นที่อยางรอบคอบตามที่ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย
๒.๗) แตงตั้งชุดปฏิบัติการตรวจรักษาความสงบเรียบรอยในสถานการณแฉุกเฉิน อาเภอแกลง
ให ปฏิบัติตามขอกาหนดในการหามบุคคลในเขตทองที่ทั่ว ราชอาณาจักร ออกนอก เคหสถาน ตั้งแตเวลา
๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน
๓) ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เอกสารบรรยายสรุปของอาเภอแกลง ไดระบุผลกระทบในพื้นที่ไว ๔ ดาน ดังนี้
๓.๑) ด้านประชาชน ทาใหการดาเนินชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของประชาชนเปลี่ยนไป
เ ช น ย ก เ ลิ ก /เ ลื่ อ น ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ เ ท ศ ก า ล ร ว ม ถึ ง มี ค ว า ม ย า ก ล า บ า ก ใ น ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต
ดานการคมนาคม
๓.๒) ด้านผู้ประกอบการ มีการปิดบางสถานที่ทาใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับ
ผลกระทบโดยตรงทาใหขาดสภาพคลองทางการเงินเพราะไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ
๓.๓) ด้านแรงงาน สงผลทาใหเกิดการเลิกจางเนื่องจากสถานประกอบการปิดตัวชั่วคราว
การลดเวลาทางาน การทางานในสถานประกอบการที่ ยังดาเนินการอยู การปรับลดเงินเดือนสวัสดิการหลัก ๆ
ของพนักงาน
๓.๔) ด้านการเกษตร มีปใญหาดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่า และรายไดที่ลดลง ตลาด
ทั้งในประเทศและสงออกชะลอตัว ทาใหการซื้อขายทาไดยากขึ้น โดยจากขอมูลจากระบบ ThaiQM และ
Google Form ของจังหวัดระยองพบวาอาเภอแกลงมีผูไดรับผลกระทบ จานวน ๘,225 คน โดยแบงเป็น
ตาบล ๑๕ ตาบล ดังนี้
ตาบล
กระแสบน
กร่า
กองดิน
คลองปูน
ชากพง
ชากโดน
ปากน้ากระแส
ทางเกวียน
ทุงควายกิน
บานนา
พังราด
วังหวา

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
623
416
480
328
665
279
1,187
669
317
666
374
115
176
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สองสลึง
หวยยาง
เนินฆอ
ทต.เมืองแกลง
รวม

62
104
178
1,762
8,225

แตจากการลงพื้นที่บานจารุง หมูที่ ๗ ตาบลเนินฆอ อาเภอแกลง จังหวัดระยองพบวา ยังไมไดรับ
ผลกระทบทางตรงที่ชัดเจนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
ชาวบานจารุงยึดถือหลัก “ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด ” ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวบานยังคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก มีการทาสวนผลไม ซึ่งตองดูแลรักษาตลอดทั้งปี ลูกหลานของคนใน
หมูบ านสว นใหญจึ งทางานอยู ในพื้น ที อีกทั้งยังมีการทาการเกษตรผสมผสาน การปลู กพืช ผั กสวนครัว ไว
รับประทานเอง มุงเนนการพึ่งพาตนเอง มีการเรียนเรียนรู ลงมือปฏิบัติ พัฒนา และตอยอดองคแความรูตางๆ
เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ ดังนั้น ถึงแมจังหวัดและอาเภอจะมีมาตรการในการควบคุมการเขา –
ออก หรือปิดสถานประกอบการหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงตอ บานจารุงจึงไมไดรับผลกระทบเหมือนกับชุมชน
เมือง อยางไรก็ตาม พบวาชาวบานไดรับผลกระทบทางออม เชน ไมสามารถนาพืชผักผลไมออกไปขายยังตลาด
ภายนอกได จึงทาใหรายไดจากการจาหนายพืชผลทางการเกษตรลดลงรอยละ ๘๐ รวมถึงสินคาแปรรูปอื่นๆ
ของหมูบานอยางกะปิและน้าปลา หรือจานวนนักทองเที่ยวและคนที่เขามาศึกษาดูงานในพื้นที่มีจานวนลดลง
ทาใหชาวบานมีรายไดลดลง เป็นตน
๒.๒.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมกับประชาชนทุกภาคสวน ไมเวนแมแตชาวบานจารุง ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม
ที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสามารถพึ่งพาตนเอง ก็ยังไดรับผลกระทบทางออมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังนั้น เมื่อภาครัฐเริ่มผอนคลาย
มาตรการควบคุมการแพรระบาด จึงทาใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใชชีวิตของคนในชุมชนเริ่มกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยจากการลงพื้นที่พบวา ภาคสวนที่มีบทบาทสาคัญที่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บานจารุง ประกอบไปดวย ๒ สวน คือ บทบาทของชุมชน และบทบาทของภาครัฐ รวมถึงขอเสนอของชุมชนที่
ตองการใหภาครัฐสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) บทบาทของชุมชน
ดวยศักยภาพของชุมชนบานจารุงที่มีความเขมแข็งและมีกลไกในการบริหารจัดการของชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน และเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน จึงทาใหสามารถบริหารจัดการ
และพึ่งพาตัวเองได เมื่อตองเผชิญกับสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการจากัดพื้นที่ในการเดินทาง ซึ่งสงผลกระทบตอการขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไปสูตลาดภายนอก แตคณะกรรมการหมูบานไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายผลผลิตทางการเกษตรและสินคา
แปรรูปผานชองทางออนไลนแ เชน การสรางหนาเพจ Facebook เมื่อไดรับคาสั่งซื้อก็จะสงพัสดุผานทาง
ชองทางตางๆ หรือการประชาสัมพันธแและเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจ
177
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พอเพียงบานจารุง ซึ่งคณะกรรมการหมูบานไดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย โดยใชงบของ
กองทุนหมูบานในการจัดหาหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแสาหรับแจกจายใหคนในชุมชมและรองรับ
สาหรับนักทองเที่ยว ตั้งแตชวงแรกที่มีการระบาด สะทอนใหเห็นจุดแข็งของผูนาชุมชนที่มีวิสัยทัศนแและเป็น
ผูนาแหงการเปลี่ยนแปลง สามารถนาพาชุมชนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาวการณแ ดังจะเห็นไดวา ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานจารุงสามารถกลับมาเปิดใหบริการ ไดตั้งแตเมื่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา หลังจากตองหยุดพักมาเป็นเวลากวา ๔ เดือนครึ่ง โดยใหการตอนรับ
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผูแทนราษฎร เป็นคณะแรก

๒) บทบาทของภาครัฐ
จากการศึกษาขอมูลการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หมูบานจารุง ของภาครัฐ อาเภอแกลงไดดาเนินการแลว ดังนี้
๒.๑) การชว ยเหลื อเบื้ องตน ดว ยการแจกถุงยังชีพให กับประชาชนในพื้นอาเภอแกลง จานวน
๑๓,๑๒๔ คน
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๒.๒) การฟื้น ฟูและสร างเศรษฐกิจทั้งทางดา นการเกษตร ดานอุตสาหกรรม การคา /
การลงทุน รวมทั้งดานการทองเที่ย วและบริการ แมทางอาเภอจะไดดาเนินการไปในหลายพื้นที่แล ว เชน
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารและลดตนทุนในครัวเรือน การจัดกิจกรรมตลาดนัดสี
เขียว การอบรมการเย็บหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแลางมือ การมอบเมล็ดพันธุแผักหลายชนิด และ
โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน พบวา พื้นที่ของบานจารุง ไมใชพื้นที่เปูาหมายหลัก
ในการสงเสริมหรือสนับสนุนในการแกไขปใญหา ดังนั้น จึงยังไมพบการฟื้นฟูและสรางเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังกลาว
ที่ชัดเจน สอดคลองกับที่คณะกรรมการหมูบานใหขอมูลวา การทางานของหมูบานรวมกับบุคลากรภาครัฐ
ระดับตางๆ มีการทางานรวมกันไมมากนัก แมวาหมูบานจารุงมีความเขมแข็งในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีความ
ตองการไดรับความชวยเหลือและคาแนะนาจากบุคลากรภาครัฐที่ มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ เชน
องคแความรูใหมๆ ดานการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมงานดานการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมูบาน
ความรูทางวิชาการการบริหารจัดการน้า การเก็บน้าไวใชชวงฤดูแลง ความรูทางดานการตลาด เพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากปใญหาราคาสินคาเกษตรตกต่า การพัฒนาสินคา OTOP ดานการรักษาพยาบาลมีความตองการ
แพทยแ แผนปใ จ จุ บั น ให เ ขามาดูแลเรื่ องสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ ความรูเรื่องการแปรรูป ผลผลิ ตทาง
การเกษตร รวมถึงการสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสินคา โดยมีการยกตัวอยางการอบรมทาพรมเช็ดเทาของ
กศน. วาเป็นโครงการที่ดี สามารถทาใชไดจริงและสามารถผลิตขายไดดวย โดยมีความตองการใหจัดทา
โครงการสงเสริมอาชีพที่ออกเป็นโปรแกรมสาหรับผูสนใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการหมูบานตองการใหภาครัฐ
ตอบสนองตอปใ ญหาและความตองการในพื้นที่ใหรวดเร็ว เชน การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการที่เป็นความตองการของคนในชุมชน
๓) ความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ
จากที่ ส รุ ป ไว แ ล ว ในข า งต น ว า ภาครั ฐ ยั ง ขาดบทบาทที่ ชั ด เจนในการช ว ยเหลื อ
และสนับสนุนในการพัฒนาหมูบานจารุง ดังนั้น ยังคงมีความตองการอีกหลายสวนที่ชุมชนตองการใหภาครัฐ
สนั บ สนุ น ทั้ ง ในด า นองคแ ค ว ามรู แ ละงบประมาณ เพื่ อ ท าให ก ารบริ ห ารงานชุ ม ช นบ า นจ ารุ ง
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ด้าน
กลุ่มเปูาหมาย
รายละเอียดที่ต้องการสนับสนุน
การเกษตร เกษตรกร
- เกษตรจังหวัด/เกษตรอาเภอ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการ
อบรมเพื่อสงเสริมองคแความรูในการสงเสริมการปลูกผลไม (ทุเรียน
มังคุด และเงาะ) และยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของคนในพื้ น ที่ ส ง เสริ ม การถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต อ งการของตลาดทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ชว ยยกระดับราคาใหสูงขึ้นได รวมไปถึงการบริหาร
จัดการน้า เพื่อใหมีน้าเพียงพอตอการเกษตรตลอดทั้งปี
การแปรรูป เกษตรกร/
เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบานจารุง คือ การทาการเกษตรและ
สินค้า
คนในชุมชน
การทาประมง บางครั้งตองประสบกับปใญหาความผันผวนของราคา
เกษตร/
สินคาเกษตร หรืออยางในกรณีที่เกิดการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อ
ประมง
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไมสามารถสงสินคาออกไปขายยังตลาด
ภายนอกได จึงมีความจาเป็นที่เกษตรกรและคนในชุมชนจะตอง
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ไดรับการอบรมและสงเสริมองคแความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสินคา
เกษตรและประมง เพื่อยืดอายุของผลผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคา โดยรวมไปถึงการพัฒนาในดานบรรจุภัณฑแ เพื่อใหเป็นไปตาม
ความตองการของตลาดดวย
การตลาด เกษตรกร/
ในปใจ จุบันการตลาดของบานจารุง ยังเป็นไปในลั กษณะของการ
คณะกรรมการ พึ่งพาและชวยเหลือตัวเองเป็นหลัก ยังขาดการสนับสนุนที่ชัดเจน
หมูบาน
จากทางภาครัฐ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ ยวของ เชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/อาเภอ สานักงานพาณิชยแจังหวัด/อาเภอ ตองเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทั้งผลผลิต ผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแ รวมไปถึง
ชองทางดานการตลาดที่มีความหลากหลาย สามารถนาสินคาออก
ไปสูภายนอกและสรางรายไดที่มั่นคงใหกับคนในชุมชนได
การพัฒนา กลุมเกษตรกร/ การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑแแปรรูปตางๆ ในชุมชน การพัฒนา
สินค้า
กลุมแปรรูป
คุณภาพสูสินคา OTOP นับเป็นชองทางสาคัญอีกทางหนึ่งที่จะทา
OTOP
ผลิตภัณฑแตางๆ ใหผลผลิตและผลิตภัณฑแจากบานจารุงมีคุณภาพและเป็นที่รูจักของ
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจะตอง
สงเสริมองคแความรูเบื้องตน หลักเกณฑแ และแนวทางในการพัฒนา
ตลอดจนการสนับสนุนองคแความรูและงบประมาณในการพัฒนา
ผลิตภัณฑแใหเป็นสินคา OTOP
การส่งเสริม กลุมแมบาน
การอบรมและพัฒนาเพื่อฝึกฝนอาชีพนอกเหนือไปจากอาชีพหลัก
อาชีพ
ในชุมชน/
คือ เกษตรกรรม ในปใจจุบันนับวามีความจาเป็นอยางยิ่ง เพราะการ
กลุมผูสนใจ
รอขายสินคาทางการเกษตรเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ และใน
บางปี ร าคามีค วามผั น ผวนและมีร าคาต่า ดัง นั้ น คนในชุ ม ชนจึ ง
จาเป็นตองมีอาชีพเสริมรองรับ เพื่อชวยสรางรายไดอีกทางหนึ่งและ
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากปใจจัยภายนอก เชน การเกิดโรคระบาด
สาธารณสุข อสม./
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIDในชุมชน
คนในชุมชน
19) ซึ่งเป็นความทาทายใหมของการสาธารณสุขทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลก จึงมีความจาเป็นอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด /อาเภอ จะตองอบรมใหความรูดาน
การรักษาสุขอนามัยใหกับอาสาสมัครฯ อยางเขมขน เพื่อใหมีองคแ
ความรูที่ถูกตองและเพียงพอในการถายทอดตอไปยังคนในชุมชนให
สามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะในฐานะที่บานจารุง
เป็นศูนยแการเรียนรูฯ ที่ มีนักทองเที่ยวเขามาเป็นจานวนมาก ยิ่งมี
ความจาเป็นตองรักษาสุขอนามัยใหไดมาตรฐานตามที่ภาครัฐเกิด
เพื่อลดโอกาสการแพรระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุน
ใหบุ คลากรทางการแพทยแสามารถใหบริการบุคลากรในชุมชนได
อยางทั่วถึงดวย
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๔) การประเมินความสาเร็จในเชิงประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการหมูบ านและกลุ มคนในหมูบานไดประเมินประสิ ทธิภาพของการฟื้นฟูดาน
เศ รษ ฐ กิ จ แ ละ สั งค ม ใน ห มู บ า นโ ดย ใ ช เ ก ณฑแ ก าร ป ระ เ มิ น ค ว า มยั่ ง ยื น ใ นก า รจั ด กา ร ปใ ญ ห า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมด ว ยตั ว ของชุ ม ชนเอง ซึ่ ง ได ป ระเมิ น ไว ใ น ระดั บ ดี
เพราะความเข ม แข็ ง
ของหมูบาน และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยเห็นวาปัจจัยความสาเร็จ ไดแก
๔.๑)
ผู้ น าหมู่ บ้ า นมี ค วามเข ม แข็ ง เสี ย สละ ยึ ด ผลประโยชนแ ส ว นรวมของชุ ม ชน
เป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศนแในการพัฒนา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูเกิดประโยชนแตอชุมชนได โดยเฉพาะ
ผูใหญบานคนปใจจุบัน คือ นายชาตรี กอเกื้อ และคณะกรรมการบริหารหมูบานที่ดาเนินการแกไขปใญหาตางๆ
ในเชิงรุก เชน การเตรียมความพรอมของอุปกรณแดานสุขอนามัย เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลแลางมือ
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาศึกษาดูงานภายในชุมชน ตั้งแตชวงแรกที่มีการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใชชองทางการตลาดออนไลนแ เพื่อจาหนายผลผลิตและผลิตภัณฑแ
ของชุมชนออกไปสูภายนอก ภายหลังจากมีปใญหาดานการขนสงสินคาอันเนื่องมาจากมาตรการการควบคุม
การแพรระบาด หรือแมกระทั่งการแสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยที่นาสื่อมวลชนเขามาดูงานภายในหมูบานจารุง เพื่อพิสูจนแวาจังหวัดระยองปลอดภัยจากโควิด
19 และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว
๔.๒) การมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นนั บ ว า เป็ น ปใ จ จั ย ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ท าให
การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต า งๆ ของบ า นจ ารุ ง ประสบความส าเร็ จ รวมไปถึ ง การฟื้ น ฟู ด า นเศรษฐกิ จ
และสั ง คม โดยเมื่ อ ชาวบ า นรู สึ ก ถึ ง การเป็ น เจ า ของและได รั บ ผลประโยชนแ ร ว มกั น แล ว ย อ มท าให
เกิดความรวมมือและสนับสนุนอยางเต็มที่ ซึ่งเวทีของคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาคมหมูบาน (สภา
หมู บ า น)
นั บ เป็ น พื้ น ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให ป ระชาชนรู สึ ก ถึ ง การมี ส ว นร ว ม ไม ว า จะเป็ น การร ว มคิ ด
ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มท า และร ว มรั บ ผลประโยชนแ นอกจากนี้ ด ว ยลั ก ษณะเด น ของหมู บ า นจ ารุ ง ที่ มี
ศู น ยแ ก ารเรี ย นรู เ ป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ เมื่ อ ชาวบ า นมี เ วลาว า งจะนั่ ง พู ด คุ ย บอกเล า เรื่ อ งราวเล า สู กั น ฟใ ง
มีการปรับทุกขแ จึงทาใหทราบปใญหาความเดือดรอนของคนในชุมชนจนนาไปสูการเกิดกิจกรรม ในการแกไข
ปใ ญ หาและบรรเทาความเดื อ ดร อ นให กั บ คนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ในการบริ ห ารงานศู น ยแ ก ารเรี ย นรู
เมื่ อ มี นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ต อ งการเข า มาศึ ก ษาในชุ ม ชน คณะท างานก็ จ ะมี ก ระบวนการจั ด คนท างาน
ที่มีผูรับ ผิดชอบและแบ งหนาที่ออกเป็นฝุายตางๆ เชน คณะที่ปรึกษา ฝุายประสานงาน ฝุายตอนรับ ฝุาย
วิ ท ยากร เป็ น ต น ซึ่ ง ท าให ทุ ก คนรู สึ ก ถึ ง การมี บ ทบาท การมี ส ว นร ว ม และเต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง าน
ในหนาที่ใหบรรลุเปูาหมายตามที่ชุมชนไดกาหนดไว
๔.๓) การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ถึงแมบทบาทของภาครัฐที่มีตอ
การการฟื้นฟูดานเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่หมูบานจารุงโดยตรง อาจจะยังไมชัดเจนมากนัก แตจากการให
ความชวยเหลือในเบื้องตนอยางการแจกถุง ยังชีพ หรือการแจกเมล็ดพันธุแพืชก็เป็นการบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในระยะแรกใหสามารถดารงชีพอยูไดและเป็นการ ลดคาใชจายในครัวเรือน หรือการจัดใหมี
ตลาดนัดสีเขียว ก็เป็นการเพิ่มชองทางใหเกษตรกรนาผลผลิตและสินคาคุณภาพออกจากชุมชนมาขาย ชวย
สรางรายได หรือหลังจากที่มีกรณีขาวทหารอียิปตแที่มาพักอยูในจังหวัดระยองติดเชื้อโควิด 19 จนทาให
นักทองเที่ยวมีความวิตกกังวลและยกเลิกการเดินทางเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ในชวงวันหยุดยาว ทางภาครัฐ
และภาคเอกชนก็ไดพยายามสรางความเชื่อมั่น ไมวาจะเป็นดานการควบคุมและปูองกันการแพรระบาด ซึ่งจัด
ใหมีรถตรวจเชื้อพระราชทานเขามาตรวจเชื้อใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือการที่นายกรัฐมนตรี
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หรือบุคคลสาคัญตางๆ ของภาครัฐเดินทางเขามายังพื้นที่ ไดชวยสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวในการ
เดินทางกลับเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดระยองตามปกติ ทั้งนี้ สาหรับขอเสนอที่ทางชุมชนบานจารุงขอให
ทางภาครัฐสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรรับไปพิจารณาเพื่อชวยสรางความ
เขมแข็งใหกับหมูบานจารุงมากยิ่งขึ้น

๔.๔) ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การที่หมูบานจารุงมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งพาตัวเองในการเผชิญตอสภาวการณแและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการสาคัญ
คือ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต โดยคนในหมูบานสวนใหญไมได
มีความเขาใจแตเฉพาะหลักการเทานั้ น แตยังสามารถปฏิบัติใหเห็นจริงแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตของชุมชน เชน
การทาโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนใหรั้วมีประโยชนแทั้งในเชิงของการปูองกันความ
ปลอดภัยและเป็นแหลงอาหารใหกับครัวเรือน ประกอบกับคนในหมูบานมีอาชีพทาการเกษตร จึงทาใหมีความ
มั่นคงทางการอาหาร นอกจากนี้ค่านิยมและทัศนคติของคนในชุมชนสวนใหญ ที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีการแบงปใน และคานึงถึงผลประโยชนแของสวนรวม จึงทาใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนประสบ
ความสาเร็จ และเป็นชุมชนตัวอยางมาจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตาม ปใญหาและอุปสรรคที่สาคัญ พบวา คนใน
หมูบานใหความรวมมือนอยในบางเรื่อง และเรื่องความแตกแยกของคนในชุมชน เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผูนา
จากการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงเป็นความทาทายของผูนาที่จะตองเผชิญกับปใญหาดังกลาว โดยทาใหเกิดการเรียนรู
รวมกันและสรางใหเกิดความรวมมือไดอยางแทจริง

ปัจจัย
ความ
สาเร็จ

- ผู้นาหมู่บ้าน
- การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน
- การส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ
- ความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง

การจัดการปัญหา
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยตัวของ
ชุมชน

ระดับดี

กลาวโดยสรุป ปใจจัยความสาเร็จทั้ง ๔ ดาน ทาใหการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บานจารุงในภาวะวิกฤติอยูในระดับดี โดยไมใชเฉพาะแตในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 (COVID-19) เทานั้น แตหากยอนกลับไปศึกษาขอมูลพัฒนาการของชุมชนบานจารุง จะพบวา
การแกไขปใ ญหาในลั กษณะอื่ น ๆ ของชุมชนก็อ าศัย ปใจจัย ทั้ง ๔ ด าน ในการขั บเคลื่ อน จนกอให เกิ ดการ
รวมกลุมเพื่อแกไขปใญหาตางๆ ในชุมชนมากถึง ๒๔ กลุม โดยปใจจัยที่สงผลตอความสาเร็จที่เดนชัดมากที่ สุด
คือ ผูนาหมูบานที่เป็นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนสามารถทาใหชาวบานเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหรือแกไขปใญหาและเป็นผูประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของหมูบาน ซึ่งในประเด็นบทบาทของภาครัฐนี้ อาจกลาวไดวา ยังเป็นจุดออน
สาคัญในการพัฒนาชุมชนบานจารุง เพราะยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองถือเป็นบทเรียนและปรับบทบาทของตนเองในการดาเนินการเชิงรุก
เพื่อใหความชวยเหลื อและสนับสนุนให การพัฒนาในระดับหมูบาน/ชุมชน มีความเขมแข็ง สามารถพึงพา
ตนเองได และคนในชุมชนสามารถดารงชีวิตอยูไดอยางปกติแมจะอยูในภาวะวิกฤติ
๕) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการลงพื้นที่ของกลุมปฏิบัติการที่ ๘ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบาน ณ บานจารุง หมู ๗ ตาบลเนินฆอ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง ทั้งในสวนของภูมิสังคม วิถีของชุมชน การเรียนรูระบบการบริหารจัดการชุมชน ผลกระทบ และ
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของชนุชน พบวา ชุมชนบานจารุง เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีความเข มแข็งและมี
ลักษณะภูมิสังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน ถอยทีถอยอาศัย แบงปใน รวมแรงรวมใจ และคานึงถึงผลประโยชนแ
ของส ว นรวม ดว ยพื้น ฐานดัง กล าว ประกอบกั บการที่มีผู นาชุมชนที่มีศักยภาพ มีวิสั ย ทัศนแ สามารถสาน
ประโยชนแของกลุมตางๆ ในชุมชนได จึงกอใหเกิดกลไกการบริหารงานในชุมชนที่มุงเนนการมีสวนรวม ยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณแสิ่งเหลานี้จึงทาใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเป็นในดานการ
พัฒนาหรือแกไขปใญหาชุมชนประสบความสาเร็จ สามารถบริหารจัดการตัวเองภายใตทรัพยากรที่มีอยูไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ดวยขอจากัดดานองคแ
ความรูและทรัพยากร เชน งบประมาณหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงอาจทาใหการพัฒนาชุมชนบานจา
รุงไมสามารถดาเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น ภาครัฐ ไมวาจะเป็นระดับจังหวัด อาเภอ หรือองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งที่ผานมายังมีความรวมมือในการพัฒนาหรือแกไขปใญหาใหกับชุมชนคอนขางนอย ตอง
กลับมาใหความสนใจชุมชนบานจารุงมากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนทีมีศักยภาพอยูแลว สามารถตอยอดการ
พัฒนาไดงาย โดยบุคลากรของภาครัฐจะตองลงพื้นที่เพื่อรั บฟใงปใญหาและความตองการจากคนในชุมชน เพื่อ
นาไปสูการจัดทาแผนปฏิบั ติการและการจั ดสรรทรัพยากรที่มีความเหมาะสม เติมเต็มสิ่งที่ขาดแหรือขจัด
จุดออนใหกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนใหชุมชนบานจารุงไมไดเป็นเพียงตนแบบในการบริหารจัดการตนเอง แตยัง
เป็นตนแบบของการรวมมือระหวางชุมชนและภาครัฐ ซึ่งหากประสบความสาเร็จและเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม
ก็จะสามารถขยายผลไปยังหมูบานใกลเคียง หรือพื้นที่อื่นๆ ตอไป
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ภาพประกอบการเรียนรู้ตากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning)
บ้านจารุง ตาบลเนินฆ้อ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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บทวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิ าร (Action Learning)
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗5
อาจารย์ปริญญา อุดมทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทวิเคราะหแนี้ ผูวิเคราะหแข อถือเป็นการเขียนตอจากบทวิเคราะหแฯ ในรุน 74 ระหวางวันที่ 18-22
มิถุนายน 2563 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นเอกสารรวมในประมวลผลการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ จัดทาโดย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ
ในการวิเคราะหแ ผูเขียน (ผูวิเคราะหแ) ไดใชกรอบแนวคิด (conceptual framework) ของรุน 74 มา
ใชในรุน 75 ดวย กลาวคือ (ตามรูป)

1. การบริหารงาน
ของรัฐบาล

2. การบริหารจัดการ
ของเจ้าหน้าที่

4. ความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

3. การปฏิบัติของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่

ซึ่งในรุน 75 ไดไปศึกษาเรียนรูในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหวาง 20 – 24 สิงหาคม 2563
ผู้เขียนขอกล่าวโดยรวมว่า จากการเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทย ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
มานี้ (มกราคม – กันยายน 2563) ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ได้ ค่อนข้างดี
เปรียบเทียบเป็นตัวเลขว่า
ระยะแรก (ป้องกัน)
ได้
70 %
ระยะปัจจุบัน (ฟื้นฟู) ได้
40 %
โดยปฏิบัติการได้ดี ระดับเกินครึ่งในระดับบน

การบริหารงานของ
รัฐบาล (ศบค.)
70 %

การบริหารจัดการ
ของจังหวัด
70 %
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แต่ยังไม่สู้จะดีในระดับหมู่บ้าน ตาบล และประชาชน

ความร่วมมือของ
ประชาชน

การปฏิบัติของ
ตาบล-หมู่บ้าน

ฉะนั้น การวิเคราะหแจ ะเนน หนักในระดับตาบล หมูบาน ชุมชน และประชาชนผู ไดรับผลกระทบ
โดยตรง สรุปได ดังนี้
1. กรณีหมู่บ้าน
1.1 บานจารุง หมู 7 ตาบลเนินฆอ อาเภอแกลง (ขอมูลจาก กป.8)
1.1.1 บทบาทของชุมชน สามารถฟื้นตัวไดเร็ว เพราะชุมชนเขมแข็งเป็นทุนเดิม เห็นได
จากศูนยแการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปิดบริการไดตั้งแต 2 สิงหาคม 2563 หลังจากตองหยุดเพราะ
โควิด-19 นานกว่า 4 เดือนครึ่ง ดังรูป
ชุมชนเข้มแข็ง

ฟื้ นฟูได้เร็ วกว่า

1.1.2 บทบาทของภาครัฐชวยเหลือระยะแรกดวยถุงยังชีพ 1,085 ราย แตชวงฟื้นฟู
ทางานรวมกับภาครัฐไมมากนัก
1.1.3 การฟื้นฟูมีความสาเร็จจากการที่บานจารุง
(1) มีกลุมผูนาเขมแข็ง เสียสละ
(2) ชาวบานมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทา และรวมรับผลประโยชนแ
(3) ภาครัฐและสวนอื่นๆ สนับสนุน เชน การจัดตลาดนัดสีเขียว
(4) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาใหพึ่งตนเองไดระดับหนึ่ง
ผูเขียนเห็นดวยกับกป.8 วา หารกรัฐเขาไปรวมงานกับชุมชนมากขึ้น ก็จะชวยใหบานจา
รุงดาเนินการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
1.2 บานสระแกว หมู 3 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง เป็นพื้นที่ติดตอกับอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตพัฒนา EEC ดวยกัน (เป็น กป.9 ศึกษา)
1.2.1 ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 คอนขางนอย เพราะประชาชนมีอาชีพที่
หลากหลายทั้ง
(1) ภาคเกษตร แตสวนหนึ่งอยูในพื้นที่ปุา
(2) มีจางงานโรงงานอุตสาหกรรม
1.2.2 ชุมชนเขมแข็ง แตกาลั งมีปใญหาที่จ ะตองเผชิญกับโครงการขนาดใหญ เชน
สนามบินอูตะเภา รถไฟฟูาความเร็วสูง
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1.3 บ า นหนองละลอก หมู 3 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ า นค า ย เป็ น ที่ ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) มีโรงงานประมาณ 100 โรง (เป็น กป. 10 ศึกษา)
1.3.1 ไดรับเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากภาคเอกชน โดยวิธี CSR จึงแกไขปใญหา
ความเดือดรอนจากโควิด-19 ไดระดับหนึ่ง
1.3.2 การฟื้นฟูในระยะตอไป ควรตองเขาใจงานของ EEC โดยภาครัฐตองเขาไปรวมแนะนา
1.4 บ านคลองอ า ง หมู 6 ต าบลพลงตาเอี่ย ม อ าเภอวั งจั น ทรแ พื้น ที่ ส ว นใหญเป็ นสวน
ยางพารา ทุเรียน มังคุด เงาะ ขนุน (เป็น กป.6 ศึกษา)
1.4.1 ไมไดรับผลกระทบหนัก ประชาชนปรับตัว ทาใหปลอดภัย ประกอบกับทุเรียนราคาดี
1.4.2 ยังตองการภาครัฐเขาไปชวยกอสรางถนน ฟื้นฟูแหลงน้าการเกษตร แปรรูป
ผลิตผลการเกษตร แตขาดหลักเกณฑแที่จะไดรับงบประมาณจาก พ.ร.บ.เงินกู
1.5 บ านทา เสา หมู 8 ตาบลปุา ยุบ ใน อ าเภอวั งจั นทรแ พื้น ที่ส ว นใหญ เป็ น สวนยางพารา
ไรสับประรด ไรมันสาปะหลัง (เป็น กป.1 ศึกษา)
1.5.1 ไมไดรับผลกระทบจากโควิด -19 มากนัก ของบประมาณโครงการเงินกู 4 แสน
ลานบาท แตไมไดรับ
1.5.2 ประชาชนไมเขาใจการจัดทาแผนฟื้นฟู
สรุป 5 หมูบาน/ ชุมชน ศึกษา ไมไดรับผลกระทบจากโควิด -19 และไมไดรับการฟื้นฟูตาม
โครงการเงินกู 4 แสนลานบาท เพราะเป็นอาชีพทางการเกษตรอยู 2 หมูบานสามารถชวยตนเองได 2 หมูบาน
อยูในเขตอุตสาหกรรมไดรับการดูแลจากโรงงาน และอีก 1 หมูบานเป็นชุมชนที่พัฒนาเป็นชุมชนเขมแข็งแลว
2. กรณีการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการศึกษาในหมูบาน 5 แหง ของจังหวัดระยอง ( 1.1 – 1.5)
เปรียบเทียบกับ 3 แหง ของจังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษา นปส. รุนที่ 74 ไดแก บานมาบลาบิด หมู 7 ตาบล
คลองกิ่ว อาเภอบานบึง (กป.10) บานหัวโกรก หมู 8 ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา (กป.5) บานขลอด หมู 2
ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ (กป.6) มีความแตกตาง เพราะหมูบานในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
มีประชาชนตางดาวและประชากรแฝงจานวนมาก จึงไมงายที่จะดูแลและควบคุมโรคติดตอ ระดับโควิด-19
2.1 อยางไรก็ตามถือวา ประชาชนมีสวนรวมทางานปูองกันโควิด-19 กับภาครัฐคอนขางมาก
เพราะมี ส ว นหนึ่ ง ท างานเป็ น ภาครั ฐ อยู แ ล ว เช น องคแ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น การปกครองท อ งที่ และ
อาสาสมัคร อสม. และรูปแบบอื่นๆ มีความพรอมในทั้ง 2 จังหวัด
2.2 สาหรับการฟื้นฟูตามแผนงานของรั ฐบาล ประชาชนยังไมเขาใจ ควรใชแผนพัฒนา
จังหวัดเป็นกลไกหลัก เป็นโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมใหมากที่สุด อาจเริ่มปี 2565
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. คาดวาโควิด -19 จะยั ง คงอยู่กั บประเทศไทยอีกไม่ นอยกวา 3 ปี (2563 – 2565)
รัฐบาลควรใหทุกกระทรวงวางแผนเตรียมพรอมรั บ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนยแกลางความรูและการ
ปฏิบัติแบบบูรณาการ
2. กระทรวงมหาดไทยควรเตรียมพรอมทางานรวมกับภาคประชาชนใหมากกวานี้ โดยอาจใช
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นศูนยแกลางในระดับหมูบาน
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บทวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิ าร (Action Learning)
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗5
อาจารย์พินัย อนันตพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสู ตรนั กปกครองระดับ สูง(นปส.) รุนที่ 75 ไดกาหนดใหผูเขารับการศึกษาอบรมเขารว ม
กิจกรรม “การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning)” โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อรับบทเรียนและประสบการณแ
จากการมี ส ว นร ว มในพื้ น ที่ จ ริ ง น าไปใช ใ นการบริ ห ารราชการและสรา งมู ล ค า เพิ่ม ส าหรั บ ประสบการณแ
การบริ ห ารราชการให แ ก ผู เ ข า อบรมสามารถน าไปประยุ ก ตแ ใ ช ใ นการบริ ห ารงานได ก ว า งขวางมากขึ้ น
แต เ นื่ อ งจากสถานการณแ แ พร ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรนา (Covid-19) ยั ง ไม ค ลี่ ค ลายสู ค วามเป็ น ปกติ
โดยยั ง ต อ งระมั ด ระวั ง และปู อ งกั น ในการใช ชี วิ ต ประจ าวั น ด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ รั ฐ บาลและ
คณะกรรมการควบคุ มโรคติด ต อ จั งหวั ด ก าหนดอย า งเคร ง ครั ด จึ ง ได ป รั บ ปรุ ง หลั กสู ต รให ส อดคล องกั บ
สถานการณแเชนเดียวกับการเรียนรูเชิงปฏิบัติการของ นปส.รุน 74 ที่จังหวัดชลบุรี คือไมตองพักคางในพื้นที่
ตาบล หมูบาน รวมทั้งกระชับเวลาใหสั้นลง และกาหนดใหนักศึกษาทุกกลุมกป.ทาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ระยองในประเด็นหัวขอตอเนื่องจากจังหวัดชลบุรี เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” โดยกาหนดใหแตละกลุมกป.ศึกษาใน
พื้นที่และระดับที่แตกตางกัน กลาวคือในระดับจังหวัดระยอง และองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในระดับ
อาเภอรวม 3 อาเภอ คือ อาเภอวังจั น ทรแ อ าเภอแกลง และอาเภอบานฉาง ในระดับตาบลหมูบานรวม
5 หมูบาน คือ (1) บานสระแกว หมูที่ 3 ตาบลสานักทอน อาเภอบานฉาง (2) บานหนองละลอก หมูที่ 3
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ า นค า ย (3) บ า นคลองอ า ง หมู ที่ 6 ต าบลพลงตาเอี่ ย ม อ าเภอวั ง จั น ทรแ
(4) บานทาเสา หมูที่ 8 ตาบลปุายุบใน อาเภอวังจันทรแ และ (5) บานจารุง หมูที่ 7 ตาบลเนินฆอ อาเภอแกลง
แตเนื่ องจากกรอบการเรี ย นรู ที่กาหนดให เป็นการศึกษากระบวนการบริห ารจัดการแผนงาน
โครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ซึ่งตามขอเท็จจริงปรากฎ
วาเมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเห็นชอบแผนงานโครงการ
ตามแผนฯ ดังกลาวแลว ไดเสนอไปใหสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
พิจารณาในรอบที่ 1 โครงการของจังหวัดระยองไดผานการประเมินเบื้องตนเพียงจานวน 11 โครงการ วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 65.1410 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 1.44 ของวงเงินทั้งหมดที่เสนอ เกือบกลาวไดวาจังหวัด
ระยองไมไดรับเงินจัดสรรกอนนี้ ดังนั้นคาถามตามกรอบการศึกษาที่กาหนดไวในกระบวนการบริหารจัดการ
ตามแผนงานโครงการ เชน เรื่องความรูความสามารถของบุคลากร ความตองการในการพัฒนาบุคลากร ลาดับ
ความสาคัญของกิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ความรวมมือและ
ความพึงพอใจของประชาชน และความยั่งยืนของการจัดการปใญหา จึงหาคาตอบที่เกิดขึ้นจริงไมได เป็นเพียง
การคาดการณแหรือประมาณการเทานั้น นอกจากนั้นขอจากัดจากการไมไดพักคางในพื้นที่ กรณีศึกษาในระดับ
อ าเภอ ต าบลและหมู บ า น ประกอบกั บ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาค อ นข า งน อ ย ช ว งเวลาที่ ล งพื้ นที่ ยั ง ตรงกั บ
วั น หยุ ด ราชการ รวมทั้ ง ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ส ว นใหญ ซึ่ ง เป็ น แหล ง ข อ มู ล ส าคั ญ ต า งติ ด ภารกิ จ ใน
การเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนขาราชการระดับสูงในสวนกลาง ที่จะมา
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ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง จึงทาใหการศึกษาครั้งนี้ ขาดทั้งขอมูลในมิติเชิงลึกและความครอบคลุม
ผลการศึกษาโดยเฉพาะขอเสนอแนะตอทางจังหวัดระยองจึงคอนขางขาดความชัดเจน
จั ง หวั ด ระยองมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑแ ม วลรวมจั ง หวั ด มู ล ค า 11,045,697 ล า นบาท โดยมาจากภาค
เกษตรกรรม 20,236 ลานบาท และจากสาขาการผลิตนอกภาคเกษตร มีมูลคา รวม 876,880 ลานบาท
โดยมูลคาผลิตภัณฑแเฉลี่ยตอหัวประชากร (GPP per Capita) เทากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี ถือเป็นลาดับ
ที่ 1 ของประเทศ สรุ ป ได ว า เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ระยองมี 3 สาขา คื อ สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทองเที่ยวและการบริการ จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และการดาเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดของรัฐบาล สงผลใหเกิดผลกระทบ
ในหลาย ๆ ด า นและทุ ก ภาคส ว น ส าหรั บ ภาคเศรษฐกิ จ เกิ ด การหดตั ว อย า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะภาค
การทองเที่ยวและบริการของจังหวัดระยอง การเยียวยาผูไดรับผลกระทบในระยะสั้น จังหวัดทาไดดีพอสมควร
ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ แตในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เมื่อพิจารณาผานกระบวนการ
ตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ในวงเงินงบประมาณ 400,000 ลานบาท ถือไดวาไมเป็นไป
ตามเปูาหมายหรือผลลัพธแที่ตองการของจังหวัด จากที่ไดรับฟใงการรายงานของนักศึกษา พบวามีปใญหาตั้งแต
จุดเริ่มตนคือ การกาหนดแผนงานและโครงการในการฟื้นฟู เพราะจากการประเมินแผนงานโครงการเบื้องตน
ของสศช. พบวาโครงการสวนใหญที่จังหวัดระยองเสนอคือ โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐานชุ มชนหรือถนน
สายตาง ๆ ในชุมชน รองลงมาคือ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว แตโครงการที่สศช.อนุมัติสวนใหญจะเป็น
ดานเกษตร ผลิตภัณฑแชุมชน และทองเที่ยวชุมชน มีความเป็นไปไดวาปใญหาเกิดจาก
1 แผนงานโครงการที่จั ง หวัดเสนออาจไมส อดคล อ งกับหลั กเกณฑแการพิจารณาที่ส ว นกลาง
กาหนดไว ดังนี้
(1) เป็นโครงการที่เนนการฟื้นฟู/สรางเศรษฐกิจในจังหวัด และสงผลกระทบตอภาพรวมของประเทศ
(2) เป็นโครงการบูรณาการระหวางหนวยงานในลักษณะชุดโครงการ(Value Chain)
(3) กิจกรรมภายใตโครงการกอใหเกิดการจางงาน/สรางอาชีพ เกิดรายไดกับกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากโควิด-19
(4) ผลลัพธแโครงการสงผลกระทบ/เกิดประโยชนแกับผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 จานวนมาก
2. จังหวัดไมมีฐานขอมูลที่เป็นปใจจุบัน โดยเฉพาะไมมีตัวเลขขอมูลสนับสนุนตามหลักเกณฑแของ
โครงการอยางชัดเจนและเพียงพอ และไมมีแผนฟื้นฟูที่เป็นระบบมากอน
3. ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน ไมไดจัดทาValue Chain ในการแกปใญหาโครงการที่
เสนอของบประมาณจึงเป็นลักษณะ Project by Project Planning ตางคนตางทา
สาหรับองคแการบริหารสวนจังหวัดก็มีเปูาหมายและแนวทางในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจคลายกันกับ
จังหวัดระยอง และพิจารณาเห็นวาดานการทองเที่ยวไดรับผลกระทบมากที่สุด แตโครงการที่เตรียมเสนอขอ
งบประมาณ กลับเป็นโครงการกอสรางถนน กอสรางอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศนแ พัฒนาแหลงน้าปรับปรุงทาเรือ
ฯลฯ ซึ่ งไมตอบสนองตอเปู าหมาย หรื อเป็ นการพั ฒ นาเพื่อรองรับอนาคตมากกวา การฟื้น ฟูเศรษฐกิจใน
สถานการณแปใจจุบัน อยางไรก็ตามองคแการบริหารสวนจังหวัดไดเกลี่ยงบประมาณปี 2563 จานวน 30 ลานบาท
มาจัดกิจกรรมการประชุมสัมนา จัดงานแสดงและขายสินคา สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองตอบตรงตอปใญหาและความตองการอยางแทจริง
ถึ ง แม ว า จั ง หวั ด ระยองจะไม ไ ด รั บ งบประมาณในการฟื้ น ฟู ฯ แต เ นื่ อ งจากมี ก ารบู ร ณาการ
ความรวมมือกันอยางเขมแข็งระหวางหนวยราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน องคแกร
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ประชาชน ตลอดจนการบู ร ณาการงบประมาณ ของกระทรวง ทบวงกรม งบยุ ท ธศาสตรแ จั ง หวั ด และ
กลุมจังหวัด งบตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก งบขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น งบกลางตามมติครม.และ
งบจากกองทุนไฟฟูา ฯลฯ จึงสามารถดาเนินการชวยเหลือประชาชนไดเป็นอยางดี
ในระดับอาเภอทั้ง 3 อาเภอไดรับผลกระทบไมมาก ที่อาเภอวังจันทรแเนื่องจากประชากรสวนใหญ
เป็น เกษตรกร ในชวงสถานการณแ COVID-19 ชาวสวนผลไมมียอดจาหนายผลผลิตทางการเกษตรสูงมาก
แมประสบปใญหาขนสงผลผลิตออกสูตลาด แตเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีจาหนายสินคา จากเดิมจาหนายผาน
พอคาคนกลาง มาจาหนายสินคาทางออนไลนแ จากตั้งราคาแบบขายสงมาตั้งราคาแบบขายปลีก รวมทั้งไมตอง
รับ ผิ ดชอบคาขนส ง ทาให เกษตรกรมีร ายไดเพิ่มสู งขึ้น ส ว นที่อาเภอแกลง ในเขตเทศบาลตาบลแกลงซึ่ง
ประชาชนประกอบอาชีพการขายสินคาใหกับนักทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขางมาก แตเนื่องจากตนทุนเดิม
ของชาวแกลงเป็นผูมีรายไดสูง ประกอบอาชีพหลากหลาย แมไดรับผลกระทบอยูบางก็ยังประคองตัวอยูได
ถ า สถานการณแ ไ ม ย าวนานเกิ น ไปน า จะกลั บ ฟื้ น คื น มาได ไ ม ย าก และที่ อ าเภอบ า นฉางภาคการเกษตร
ไดรับผลกระทบนอย ภาคอุตสาหกรรมบางโรงงานกลับมีความต องการเพิ่มขึ้น การทองเที่ยวไมกระทบเพราะ
ไมมีแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม ภาคธุรกิจรายยอยไดรับผลกระทบบางจากคาสั่งปิดสถานประกอบการของ
ทางราชการ แตปใจจุบันสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติแลว ทั้ง 3อาเภอไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนฟื้นฟูฯ และมีโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณคอนขางนอย ปใญหาในภาพรวมของระดับ
อาเภอ คือ
(1) นโยบายการสั่งการจากทางสวนกลางและจังหวัดยังไมชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง
(2) ขาดแคลนบุคลากรดานการจัดทาแผนงานและโครงการ
(3) ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานระดับจังหวัดและอาเภอ
(4) ระยะเวลาที่ใชในการจัดทาคาของบประมาณมีเพียง 5 วัน ทาใหการเสนอโครงการทาได
ยากและทาไมทัน เพราะโครงการที่ขอตองมีความพรอมและสามารถทาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติ สวนใหญจึง
เสนอโครงการที่มีอยูแลวและเป็นดานโครงสรางพื้นฐานเป็นหลัก
ในระดับหมูบานตาบลรวม 5 แหง ปรากฏวาไดรับผลกระทบนอย เพราะสวนใหญมีอาชีพทาง
การเกษตร ผูที่อยูในภาคอุตสาหกรรมก็ไมมีปใญหาการจางงาน แมผูถูกเลิกจางก็กลับมาอาศัยในพื้นที่และ
ประกอบอาชีพได ทุกหมูบานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนฟื้นฟูฯเชนเดียวกัน ปใญหาที่พบคือ
(1) ประชาชนไมเขาใจกรอบการจัดทาแผนงานโครงการที่หนวยราชการกาหนด
(2) บุคลากรของสวนราชการระดับอาเภอและขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ
หมูบาน และอาสาสมัครตาง ๆ ขาดความรูความเขาใจในการวิเคราะหแปใญหาของพื้นที่และการจัดทาแผนงาน
และโครงการพัฒนาหมูบาน
(3) มีระยะเวลากระชั้นชิดและเรงรัดเสนอโครงการทาใหโครงการที่เสนอไมตรงกับปใญหา
ความตองการของประชาชน รวมทั้งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแและเปูาหมายของการจัดสรรงบประมาณ
(4) การเขียนโครงการเป็นจุดออนของชุมชน ไมมีการจาแนกเป็ นความตองการระยะสั้ น
ระยะยาว ยังไมเคยวิเคราะหแอยางชัดเจนวาเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ มีผลกระทบกับใครอยางไร ใครควรจะไดรับอะไร
จังหวัดระยองไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ไมมากนัก ผูประกอบการสาขาการทองเที่ยวและ
บริการที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด แตเมื่อวิเคราะหแกลุมนักทองเที่ยวแลวพบวา นักทองเที่ยวเดิมสวนใหญเป็น
กลุ มนั กท องเที่ย วชาวไทย จั งหวัด ระยองมีส ถานที่ท องเที่ ย วหลากหลายและอยูใ กล ก รุง เทพฯ ดัง นั้น ถ า
สถานการณแยังสามารถควบคุมไดเหมือนที่เป็นอยูในปใจจุบัน ประกอบกับมาตรการผอนคลายของทางรัฐบาล ที่
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อนุญาตใหเปิดสถานบริการ โรงแรม ชายหาด ก็จะทาใหนักทองเที่ยวกลับมา เศรษฐกิจของจังหวัดระยองก็จะ
กลับมาฟื้นตัวในไมชา
จะเห็นไดวาปใญหาใหญของการฟื้นฟูฯคือขาดแผนงานโครงการที่ดีที่สามารถแกปใญหาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได มีความพรอมดาเนินการ และสอดคลองกับหลั กเกณฑแเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งจาก
การศึกษาครั้งนี้ไดพบกับปใญหาดั้งเดิมที่เคยเกิดซ้าซากและแกไมตก ทั้งระดับสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบลหมูบาน คือการขาดขอมูลในการวางแผน บุคลากรขาดความรูและ
ทักษะในการวางแผน ขาดการวางแผนในภาพรวมที่มีวัตถุประสงคแและเปูาหมายเฉพาะเรื่อง การกาหนด
แผนงานโครงการที่ไมมีประสิทธิภาพ และขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานในพื้นที่ สาหรับหนวยงาน
ส ว นกลาง ก็ พบว าการสั่ ง การจากเบื้ อ งบนขาดความชัด เจนและมี การเปลี่ ยนแปลงหลายครั้ ง ตลอดจน
การเรงรัดและใหเวลาผูปฏิบัตินอยเกินไป ซึ่งเมื่อดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จแลวก็แลวกันไป ไมไดนาไป
เป็นบทเรียนแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อดาเนินการเรื่องใหมก็พบกับปใญหาเดิมอีก
หวั ง ว า นั ก ศึ ก ษานปส.รุ น ที่ 75 จะได น าบทเรี ย นและประสบการณแ จ ากการเรี ย นรู
เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ครั้งนี้ ไปใชใหเป็นประโยชนแและสรางมูลคาเพิ่ม โดยนาไปประยุกตแใชใน
การทางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น และขอขอบคุณนั กศึกษานปส.รุนที่
75 ทุก คน ที่มี ความตั้ งใจและให ความร ว มมืออยา งดียิ่ ง ทาให ก ารเรีย นรูเ ชิง ปฏิบั ติก ารครั้ง นี้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงคแของหลักสูตรที่กาหนดไวทุกประการ
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