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ค าน า 
 

ประมวลผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ฉบับนี้ เป็นรายงานสรุปผลการศึกษา
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพ้ืนที่จังหวัดระยองของนักศึกษาหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม  2563  

 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบทเรียนและประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมใน       
การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จริงไปใช้ในการบริหารราชการและสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับประสบการณ์การบริหาร
ราชการให้แก่ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้กว้างขว้างมากขึ้น  และมุ่งหวังให้
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมหลักสูตร และบุคลากรในพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากพ้ืนที่จริง และน าเสนอ
แนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบาย และการได้ร่วมกันท างานเป็นทีม ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ท าให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วนได้มาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทั้งทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอ าเภอวังจันทร์ 
นายอ าเภอแกลง นายอ าเภอบ้านฉาง  นายอ าเภอบ้านค่าย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ
ทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้เข้าพบ และพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ 
ได้ด าเนินการลุล่วงเป็นไปอย่างดียิ่ง รวมถึงคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามาร่วม
กิจกรรมเพ่ือให้ค าแนะน ากับนักศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณทุก ๆ 
ท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อไป  
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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย 
รุ่นที ่๗5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ๑. การบริหารราชการแผนดินในปใจจุบันมีกรอบการดาเนินงานภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และ   
แผน ที่ส าคัญ ไดแกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ป ี
(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 เขตพ้ืนที่) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
และเมืองพัทยา) ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาพื้นที ่ 
 ๒. รัฐบาลชุดปใจจุบันภายใตการน าของพลเอกประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนโยบายฯ ดังกลาว ประกอบดวยนโยบาย
หลัก ๑๒ ดาน และนโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง  
 การปฏิบัติราชการตามภารกิจของสวนราชการตาง ๆ   ตามขอ ๑ และขอ ๒ จ าเป็นตองอาศัยความรวมมือ 
จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการรวมขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และ
โครงการตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลส าเร็จอยางเป็นรูปธรรม เกิดประโยชนแสุขแกประชาชน อยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓. กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบ าบัดทุกขแ บ ารุงสุขของประชานในดานตาง ๆ อยาง 
กวางขวาง เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และการพัฒนาภาค 
และเชื่อมโยงกับการปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่จะตองพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติราชการใหส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การพัฒนาขาราชการเพ่ือใหมี
ความพรอมส าหรับการกาวขึ้นไปสูต าแหนงระดับบริหารของสวนราชการนับวามีความส าคัญ  อยางยิ่ง โดย
กระทรวงมหาดไทยไดจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) มาตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๑๖ 
และไดปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  ความมั่นคงของชาติ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพ่ือใหหลักสูตร ฝึกอบรม
นักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.) 
และสามารถพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงรองรับภารกิจของสวนราชการในสังกัดและสวนราชการ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๔. ภายใตยุทธศาสตรแชาติ ยุทธศาสตรแที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (ประเด็นหลักการพัฒนาที่ ๖.๔ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ยุทธศาสตรแกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประเด็นยุทธศาสตรแที ่๔ การวางรากฐานการพัฒนาองคแกรอยางสมดุล) และยุทธศาสตรแการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ประเด็นยุทธศาสตรแที่ ๑ การพัฒนาระบบและ
บุคลากรที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตรแที่ ๑.๓ การพัฒนาบุคลากรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง) กระทรวงมหาดไทยจึง
ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยก าหนดเปูาหมายการพัฒนาผูเขาอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักปกครองระดับสูง  (นปส.) ของ
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กระทรวงมหาดไทยใหเป็น “นักบริหารที่มีภาวะผูน าเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical 
leadership) ภาวะผูน าแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูน าดานดิจิทัล (digital 
leadership) และภาวะผูน าที่ยั่งยืน (sustainable leadership) รวมทั้งเป็นผูน าการเปลี่ยนแปลง (change 
leaders) ที่มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการบริหารจัดการการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (area-based 
development) พรอมที่จะกาวขึ้นไปปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงรองผูวาราชการจังหวัดหรือเทียบเทา”  

๒. ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตร  
 ๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรที่มุงพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูงดวยกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผู
ที่เขารับการฝึกอบรมไดรับการพัฒนาภาวะผูน าเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical 
leadership) ภาวะผูน าแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูน าดานดิจิทัล (digital 
leadership) และภาวะผูน าที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพ แวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเป็นผูน าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (change leaders)  การขับเคลื่อน    
การบริหารเชิงยุทธศาสตรแและเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่  การสงเสริมการสรางนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ    
การแกปใญหาและพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดสัมฤทธิผลและเป็นไปอยางถูกตอง เกิดประโยชนแตอประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรแพระราชา ซึ่งจะน าไปสูการไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่น และ  
ความศรัทธา (trust and confidence) จากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และจาก  ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  
 ๒.๒ แนวคิดของหลักสูตร  
  ๑. พัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีภาวะผูน าและความสามารถในการบริหารจัดการ ตาม
บทบาทและหนาที่ส าหรับศตวรรษที่ 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 โดยเนนการพัฒนาทั้งสมรรถนะที่เป็นสากลและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับบริบทราชการไทย  
  ๒. มุงเนนการพัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีทักษะและสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการบูรณาการการท างานในระดับพ้ืนที่ (area-based approach) โดยเนนกรอบแนวคิดรัฐบาล ๔.๐     
ซึ่งมีองคแประกอบ ๓ ประการ ไดแก ๑. การเปิดกวางและเชื่อมโยงกัน ๒.การยึดประชาชนเป็นศูนยแกลาง          
๓. การเป็นสวนราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทั้งนี้การท างานในระดับพ้ืนที่จ าเป็นตองอาศัย      
การประสานความรวมมือ (collaboration) กับทุกภาคสวน และสงเสริมการมีสวนรวม (participation) ของ
ประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการแกไขปใญหาและการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหสามารถน านโยบาย 
ยุทธศาสตรแและแผนงาน และโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหประสบผลส าเร็จอยางยั่งยืน      
เกิดประโยชนแสุขแกประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรแพระราชา  
  ๓. พัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรมใหมีการเรียนรูไดอยางครบถวนสมดุลในทุกมิติ  ไดแก   
การเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเพ่ือใหรู (learning to learn and learning to know)  การเรียนรู         
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เพ่ือการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผูน า และการบริหารจัดการของตนในสถานการณแตาง ๆ (learning to do) 
การเรียนรูเพ่ือคุณภาพชีวิตในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (learning to be) และ การเรียนรูเพ่ือการอยู
รวมกันบนความแตกตางและความหลากหลายของบุคคลและสังคม (learning to live with others) เพ่ือให
นักบริหารระดับสูงไดพัฒนาทั้งในดานความรู การปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การมีคุณภาพชีวิต และ
การท างานที่ดีในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง มีภาวะผูน าและความสามารถในการบริหารจัดการไดอยาง 
เหมาะสมในสภาพสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลาย  
  ๔. ใหความส าคัญกับการพัฒนาตนเอง (personal development) และการมีสวนรวมใน
การพัฒนาผูอ่ืนดวยกระบวนการกลุม โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรูที่สามารถตอบสนองความจ าเป็น 
(learning needs) ในการพัฒนาภาวะผูน าและสมรรถนะดานการบริหารจัดการ โดยมีเครื่องมือและ 
กระบวนการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา (formative assessment) การบริหารแผนการพัฒนาเฉพาะ
ตน (Individual development Plan: IDP) ที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
(Organizational Human Resource Development Plan)  

๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑. เพ่ือพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ใหมีคุณลักษณะที่จะน าไปสูการไดรับการยอมรับ 
ความเชื่อถือและไววางใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้  
  ๑.๑ เป็นผูมีภาวะผูน าเชิงวิสัยทัศนแและคุณธรรม (visionary and ethical leadership) เป็น
แบบอยางที่ดีของขาราชการ ซึ่งตองปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนแของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  
  ๑.๒ เป็นผูมีภาวะผูน าแบบบริหารรวมกัน (collaborative leadership) ภาวะผูน าดิจิทัล 
(digital leadership) และภาวะผูน าที่ยั่งยืน (sustainable leadership) มีสมรรถนะทางการบริหารและขีด
ความสามารถพรอมที่จะเป็นรวมขับเคลื่อนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนการด า เนินงานตามภารกิจของ
องคแการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  
  ๑.๓ เป็นผูน าการเปลี่ยนแปลง (change leaders) มีความพรอมดานการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ เพ่ือบ าบัดทุกขแ บ ารุงสุขของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๒. เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกผูด ารงต าแหนงประเภทอ านวยการหรือเทียบเทาในการเขาสู    
ต าแหนงประเภทบริหาร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพไดรับ     
ความเชื่อถือไววางใจ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากผูที่เกี่ยวของ โดยจัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ให    
ผูเขารับการฝึกอบรมไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีสวนรวมในการพัฒนาผูอื่นตามบทบาทหนาที่ทางการบริหาร 
และการมีภาวะผูน าและความสามารถทางการบริหารจัดการในการท างานและเพ่ือการใชชีวิตในบริบทสภาวะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ครอบคลุมเนื้อหา ๖ หมวดวิชา ดังนี้  
 
 
  ๑) ภาวะผูน าและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
  ๒) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารทิศทางนโยบาย และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  
  ๓) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรและเทคโนโลยี  
  ๔) บทบาทและหนาที่ของนักปกครองระดับสูงดานการบริหารตน และการบริหารคน  
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  ๕) ศาสตรแพระราชา และการประยุกตแใชในการบริหารการพัฒนาพื้นที่  
  ๖) บทบาทของนักปกครองและนักบริหารระดับสูงในการบริหารการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
 ทั้งนี้ใน ๖ หมวดวิชา ขางตน มีเนื้อหาครอบคลุมความรู ทักษะและสมรรถนะตาง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
นักปกครอง/ นักบริหารระดับสูง ไดแก การตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน การประสานสัมพันธแ     
การปรับตัวและความยืดหยุน จิตมุงบริการและการบริหารทรัพยากร  
 ๓. เพ่ือสรางเครือขายผูน า ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณแการท างานใหขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารราชการของประเทศตามสถานการณแได 
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กรอบการเรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

เร่ือง 
การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 

ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลหมู่บ้าน ระดบักลุ่มอ าเภอ ระดับกลุ่มต าบล  
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

 
  1. ความเป็นมา 

1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณแทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพ้ืนที่ 
      ที่ท าการศึกษา 

 1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีศึกษา 
 1.3 รูปแบบของการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผูปฏิบัติงาน 
  2. เปูาหมายหรือผลลัพธแที่ตองการ 
 2.1 ราษฎรมีงานท า สามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและใหบริการตามปกติสุข 
 2.2 ผูที่ถูกเลิกจางและกลับมาอาศัยในพ้ืนทีส่ามารถประกอบอาชีพไดในพ้ืนที่  
  3. แนวทางการด าเนินงาน 
 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟู 
                เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท  
                ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1)   
 3.2 การประยุกตแใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่ 
  4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 
  5. ปใญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแกไข 
  6. ประโยชนแที่ประชาชนไดรับ 
  7. ทัศนคติของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคทองถิ่น ภาคประชาชนและผูไดรับผลกระทบ 
  8. ปใจจัยแหงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ไดรับจากการด าเนินงาน 
10. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟ้ืนฟูผลกระทบ 
      ทางเศรษฐกิจและสังคมการระบาดของไวรัสโควิด-19 
 
 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

6 
 

กรอบการเรียนรู้ในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง 

  1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก. กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) 
ตามที่รัฐบาลก าหนดมีความชัดเจนและยืดหยุนพอที่ผูวาราชการจังหวัดและคณะท างานสนับสนุนการปูองกัน
โรคติดตอระดับจังหวัดจะประยุกตแก าหนดใหสามารถปฏิบัติไดผลดีในบริบทของอ าเภอและต าบลหมูบานที่
แตกตางกัน 
  2. บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบน า
แผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน    
4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบัติ มีความรูความสามารถที่ดีใน         
การปฏิบัติงานเพียงใด  
  3. บุคลากรต าแหนงใดของสวนราชการระดับจังหวัดระยองใดบ างในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่สมควรไดรับเพ่ิมพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น  
และในเรื่องใด 
  4. ในการบริหารงานตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ควรใหความส าคัญแกงาน
หรือกิจกรรมใดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรจัดล าดับความส าคัญของงานใน
ลักษณะอยางไร 
  5. ในภาพรวม ผูวาราชการจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของจังหวัดระยองไดประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ วามี
ประสิทธิภาพในระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความส าเร็จ อะไรคือขอจ ากัดทางการ
บริหารที่ส าคัญ บทเรียนและประสบการณแการท างานที่ส าคัญ ที่ผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดระยองตองการแบงปในใหสาธารณะชน และสวนราชการใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นทราบ  
  เกณฑแในการประเมิน เชน  
 - การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่เปูาหมาย  
  - การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
  - ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการ 
  - ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ  
  - การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง 
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กรอบการเรียนรู้ในระดับอ าเภอที่ท าการศึกษา 

  1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) 
ตามที่รัฐบาลก าหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (กบจ.) มีความชัดเจนและยืดหยุนพอที่นายอ าเภอและคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการจะ
ประยุกต์ก าหนดให้สามารถปฏิบัติได้ผลดีในบริบทของอ าเภอและต าบลหมู่บ้านที่แตกต่างกัน 
  2. บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบน า
แผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ภายใตกรอบวงเงิน     
4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบัติ มีความรูความสามารถที่ดีใน         
การปฏิบัติงานเพียงใด  
  3. บุคลากรต าแหนงใดของสวนราชการระดับอ าเภอใดบางในคณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอแบบบูรณาการที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น และในเรื่องใด 
  4. ในการบริหารงานตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 
ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) คณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอแบบบูรณาการควรใหความส าคัญแกงานหรือกิจกรรมใดเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน            
การปฏิบัติงาน ควรจัดล าดับความส าคัญของงานในลักษณะอยางไร 
  6. ในภาพรวม นายอ าเภอและคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการของอ าเภอที่
ท าการศึกษาไดประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯวา มีประสิทธิภาพใน
ระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความส าเร็จ อะไรคือขอจ ากัดทางการบริหารที่ส าคัญ 
บทเรียนและประสบการณแการท างานที่ส าคัญท่ีนายอ าเภอและคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ
ของอ าเภอที่ท าการศึกษาตองการแบงปในใหสาธารณะชน และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
ทองถิ่นทราบ  
  เกณฑแในการประเมิน เชน  
 - การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่เปูาหมาย  
  - การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
  - ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการ 
  - ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ  
  - การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง 
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กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ท าการศึกษา 

  1. ผู ใหญบานและคณะกรรมการหมูบานในหมูบานและกลุมคนในชุมชนหมูบานที่
ท าการศึกษาไดท าโครงการอะไรบางที่เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด -19 
และไดผลดีหรือไมเพียงใด 
  2. บุคลากรของสวนราชการระดับอ าเภอที่ปฏิบัติงานในระดับต าบลหมูบาน และบุคลากร
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการหมูบาน และอาสาสมัครในระดับหมูบาน มีความรู
ความสามารถที่ดีในการสนับสนุนชวยเหลือการท าโครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของหมูบานที่
ท าการศึกษาเพียงใด 
  3. บุคลากรต าแหนงใดท่ีปฏิบัติงานในระดับต าบลหมูบานที่สมควรไดรับเพ่ิมพูนความรูความ
เชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึนและในเรื่องใด 
  4. ในภาพรวม คณะกรรมการหมูบานและกลุมคนในหมูบานไดประเมินความส าเร็จในเชิง
ประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานของตนระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไร
คือปใจจัยความส าเร็จ อะไรคือขอจ ากัดที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่เป็นบทเรียนและประสบการณแการ
ท างานที่ส าคัญ และอะไรคือสิ่งส าคัญที่คณะกรรมการหมูบานและชุมชนทองถิ่นตองการแบงปในใหสาธารณชน 
และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นรวมเรียนรู  
  เกณฑแในการประเมิน เชน  
 - การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการลงไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่เปูาหมาย  
  - การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
  - ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการ 
  - ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ  
  - การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง 
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กรอบการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

  1. กระบวนการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบ ที่ 1) 
ตามท่ีรัฐบาลก าหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) มีความชัดเจนและยืดหยุนพอที่นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยองและบุคลากรที่มีหนาที่
รับผิดชอบ น าแผนงานโครงการไปปฏิบัติจะประยุกตแไปปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดระยองที่มีบริบทภูมิสังคมแตกตางกันไดดีเพียงใด 
  2. บุคลากรต าแหนงใดขององคแกรบริหารสวนจังหวัดระยองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการน า
แผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่สมควรไดรับเพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดีขึ้น และในเรื่องใด 
  3. ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ องคแกรบริหารสวน
จังหวัดระยองควรใหความส าคัญแกงาน หรือกิจกรรมใดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควร
จัดล าดับความส าคัญของงานในลักษณะอยางไร 
  4. ในภาพรวม นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยองไดประเมินความส าเร็จของการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ วามีประสิทธิภาพในระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร 
อะไรคือปใจจัยความส าเร็จอะไรคือขอจ ากัดทางการบริหารที่ส าคัญ บทเรียนและประสบการณแการท างานที่ส าคัญ 
สิ่งส าคัญ ที่นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยองตองการแบงปในใหสาธารณะชน และสวนราชการในสวนกลาง    
สวนภูมิภาค และทองถิ่นทราบ  
  เกณฑแในการประเมิน เชน  
  - การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการลงไปปฏิบัติใน

พ้ืนที่เปูาหมาย  
  - การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
  - ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการ 
  - ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ  
  - การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง 
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พื้นที่ปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 

ประเด็นการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) มีดังนี้ 

  1. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง  (กป. 2) 
  2. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับอ าเภอของอ าเภอวังจันทร์  (กป. 7) 
  3. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับอ าเภอของอ าเภอแกลง  (กป. 4) 
  4. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับอ าเภอของอ าเภอบ้านฉาง  (กป. 5) 
  5. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  (กป. 3) 
  6. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  (กป. 9) 
  7. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับหมู่บ้าน บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย  (กป. 10) 
  8. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับหมู่บ้าน บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์  (กป. 6) 
  9. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับหมู่บ้าน บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์  (กป. 1)  
10. การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
      ในระดับหมู่บ้าน บ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง  (กป. 8) 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19   
ในระดับจังหวัดระยอง 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 2 (กป.2)  

 
นางสาวคณาธิป สุขเจริญ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น 

นางวัญญา ประค าทอง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม  

ว่าที่ ร.ต. ภูมิศักดิ ์  ข าปู่ นายอ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม   

นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี นายอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี   

นายสิทธิ์  วงศ์ม่าน นายอ าเภอป่าแดด จังหวดัเชียงราย   

นายชัยเดช  ปาละวงศ์ นายอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   

นายนิกูล ธนวรเมธ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง   

นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   

นายสมชาย  ลีหล้าน้อย 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปทุมธานี   

นายโกเมศ  พุทธสอน ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปทุมธานี 
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ค าน า 
 

 รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดระยองฉบับนี้เป็นสวน
หนึ่ งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสู ง (นปส.) รุ นที่  ๗๕ สถาบันด ารงราชานุภาพ 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดระยอง เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟ้ืนฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดระยองต่อไป 

 อนึ่ง คณะผูจัดท าขอขอบพระคุณทานผูวาราชการจังหวัดระยอง รองผูวาราชการจังหวัดระยอง 
ผูจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟูานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองและเจาหนาที่ส านักงานกองทุนฯ  
หัวหนาส านักงานจังหวัดระยองและเจาหนาที่ส านักงานจังหวัดระยอง อาจารยแที่ปรึกษาและคณาจารยแประจ า
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ ๗๕ ผูอ านวยการวิทยาลัยมหาดไทย และเจาหนาที่ทุกทานที่ใหการสนับสนุน
ขอมูล และค าแนะน าตาง ๆ จนการจัดท ารายงานครั้งนี้ส าเร็จลุลวงดวยดี  หวังเป็นอยางยิ่งวารายงาน        
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชนแส าหรับผูที่สนใจน าไปประยุกตแใชในการปฏิบัติงานใหเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นตอไป 
 
 

   คณะผู้จัดท า 

   นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75 
   กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 (กป.2) 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

ในระดับจังหวัดระยอง 
 

1. ความเป็นมา 

1.1 ประวัติความเป็นมา และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของพ้ืนที่ 
 
 
 
 

ตราประจ าจังหวัดระยอง 

 เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ด ซึ่งอยูนอกชายฝใ่งของต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง เป็นเกาะที่มี
มะพราวจ านวนมาก และมีหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ าตาลทราย 
  พลับพลาในภาพ หมายถึง พลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางไวเป็น
ที่ประทับระหวางเสด็จประพาสเกาะนี้ 

ค าขวัญประจ าจังหวัดระยอง 

“ผลไมรสล้ า อุตสาหกรรมกาวหนา น้ าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก” 

 ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 (๑) ที่ตั้ง อยูทิศตะวันออกของประเทศไทยระหวางเสนรุงที่ ๑๒ – ๑๓ องศาเหนือ และ เสน
แวงที่ ๑๐๑ – ๑๐๓ องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ ๓,๕๕๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร 
หางจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๗๙ กิโลเมตร 
 (๒) อาณาเขต    
   ทิศเหนือ  ติดตออ าเภอหนองใหญ อ าเภอบอทอง อ าเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุร ี
   ทิศใต    ติดชายฝใ่งอาวไทย ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 
   ทิศตะวันออก ติดตอเขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
   ทิศตะวันตก  ติดตอเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 (๓) ลักษณะภูมิประเทศ 

   เป็นที่ราบชายฝใ่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณ แองลุมน้ าระยองและที่ลาด
สลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ าสลับกันไป โดยมีพ้ืนที่ทิวเขา ๒ แนว คือ ทิวเขาชะเมา
ทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล ๑,๐๓๕ เมตร และทิวเขาที่อยูประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนว
ยาวจากอ าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแมน้ าสายสั้น ๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและ
เทือกเขาบรรทัดไหลลงสูอาวไทย แมน้ าที่ส าคัญ ไดแก แมน้ าบางประกง แมน้ าจันทบุรี แมน้ าระยอง เป็นตน 
ลักษณะชายฝใ่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญนอยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝใ่งนับเป็นทรัพยากร
การทองเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ 
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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 อ าเภอ ไดแก อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง 
อ าเภอบานคาย อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบานฉาง อ าเภอวังจันทรแ อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอนิคมพัฒนา 
ประกอบดวย ๕๔ ต าบล ๔๓๙ หมูบาน ๑๘๑ ชุมชน มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวม ๖๘ แหง 
ประกอบดวย องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาลต าบล ๒๗ 
แหง และองคแการบริหารสวนต าบล ๓๗ แหง 
 (2) โครงสร้างประชากร ขอมูลจากกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัด
ระยอง มีประชากรตามทะเบียนราษฎรแ รวมทั้งสิ้น ๗๓๔,๗๕๓ คน โดยเป็นสัญชาติไทย ๗๒๗,๔๒๙ คน 
แบงเป็น ชาย ๓๕๖,๙๐๐ คน และหญิง ๓๗๐,๕๒๙ คน และ ไมใชสัญชาติไทย ๗,๓๒๔ คน แบงเป็น       
ชาย ๔,๒๐๙ คน และหญิง ๓,๑๑๕ คน ทั้งนี้ จากการส ารวจขอมูลประชากรแฝงเบื้องตน คาดวามีประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ คน 
 ๓) การเลือกตั้ง แบ่งเป็น ๔ เขต  ประกอบด้วย 
  · เขตเลือกตั้งที่ ๑ : อ าเภอเมืองระยอง [ยกเวนต าบลหวยโปุง ต าบลมาบตาพุด ต าบลทับมา และ
ต าบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง) 
  · เขตเลือกตั้งที่ ๒ : อ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอวังจันทรแ 
  · เขตเลือกตั้งที่ ๓ : อ าเภอบานคาย อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพัฒนา [ยกเวนต าบลมาบขา 
(ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] 
  · เขตเลือกตั้งที่ ๔ : อ าเภอบานฉาง อ าเภอเมืองระยอง [เฉพาะต าบลหวยโปุง ต าบลมาบตา
พุด ต าบลทับมา และต าบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอ าเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะต าบลมาบขา 
(ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)] 

 ๔) การใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว 

    ก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ไดแบงพ้ืนที่ตามศักยภาพออกเป็น ๔ บริเวณ ไดแก  
(๑) พ้ืนที่ดานตะวันออกและตะวันตก ก าหนดใหเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรมเป็นศูนยแกลาง

อุตสาหกรรมตอเนื่องทางการเกษตร  
(๒) พ้ืนที่ดานตะวันตกเฉียงใตก าหนดใหเป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรมหลักของภาคและประเทศ  
(๓) พ้ืนที่บริเวณชายฝใ่งทะเลตะวันออก ตั้งแตชายหาดแมร าพึง ไปทางดานตะวันออก 

ก าหนดใหเป็นเขตพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว  
(๔) พ้ืนที่ดานตะวันออกบริเวณชายฝใ่งทะเล ก าหนดใหเป็นเขตเพาะเลี้ยงประมงชายฝใ่ง 
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 ๕) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

   (๑) การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการจายกระแสไฟฟูาใหจ านวน  
๘ อ าเภอ สถิติในปี ๒๕๕๙ มีการไฟฟูาในสังกัด ๕ หนวยงาน ขอมูลปี ๒๕๖๐ มีผูใชไฟฟูารวม ๓๗๗,๐๘๖ ราย 
ใชไฟฟูารวม ๑๐,๘๒๒.๙๐๑ ลานกิโลวัตตแ/ชั่วโมง 
   (๒) ประปา มีการประปาจ านวน ๖ แหง คือ การประปาสวนภูมิภาค ๔ แหง ประปา
เทศบาล ๒ แหง คือ เทศบาลต าบลเมืองแกลงและการประปาเทศบาลต าบลปลวกแดง ปี ๒๕๖๐ มีจ านวนผูใช
น้ ารวม ๑๑๙,๘๘๒ ราย ก าลังผลิต รวม ๓๒,๔๒๑,๓๐๐ ลูกบาศกแเมตร ปริมาณน้ าที่ผลิตไดจ านวน 
๔๖,๒๑๒,๗๐๑ ลูกบาศกแเมตร 

 ๖) การสื่อสาร การสื่อสารหลักยังคงเป็นโทรศัพทแพ้ืนฐาน โดยมีผูสัมปทานหลัก คือ บริษัททีโอที
จ ากัด (มหาชน) มีเลขหมายโทรศัพทแรวม ๑๒๒,๒๗๒ เลขหมาย การใชคอมพิวเตอรแ อินเทอรแเน็ตและ
โทรศัพทแมือถือมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วการใชอินเทอรแ เน็ตเพ่ิมขึ้นเป็น รอยละ ๖๕.๑๓ สวนโทรศัพทแมี
ผูใช รอยละ ๘๗.๖๔ 

 ๗) การคมนาคมขนส่ง 

   (๑) ทางบก ระบบการคมนาคมทางบกเป็นระบบที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดโดยเฉพาะในพ้ืนที่
อุตสาหกรรม เพราะเป็นตัวเชื่อมการติดตอทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีการตัดถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเขาสูอ าเภอ  
ต าบล และหมูบานท าใหการสัญจรและการขนสงสินคามีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถนนส าคัญที่สามารถ
เดินทางเขาสูจังหวัดระยอง ไดแก 

    - ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (สายเกา) ผิวจราจร ๔ ชองทาง เป็นเสนทางจา
กรุงเทพฯ ผานอ าเภอบางปู-อ าเภอบางปะกง-บางแสน ศรีราชา-พัทยา-หาดจอมเทียม-สัตหีบ-บานฉาง จนถึง
อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๒๐ กิโลเมตร เป็นเสนทางขนสงสินคาและวัตถุดิบ
จากภาคตางๆ ที่จะมายังจังหวัดระยอง ปใจจุบันสภาพการจราจรแออัด 

    - ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนบางนา-ตราด) เป็นเสนทางที่มีผูใชเป็นจ านวน
มาก ทางหลวงสายนี้จะเริ่มตนตรงจุดทางดวนดานเฉลิมนคร บางนาผานบางพลี -บางบอ จังหวัด 
สมุทรปราการและเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓ ที่ กม.ที่ ๗๐ อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นผูใช
รถจะผานเสนทางเดียวกับเสนทางท่ี ๑ รวมระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ผิวจราจร ๔ ชองทาง 

    - ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ (บายพาส ๓๖) เริ่มตนที่ กม.๑๔๐ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรีตอไปยังจังหวัดระยองดวยระยะทางเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๑๐ กิโลเมตร  
ผิวจราจร ๔ ชองทาง และอยูระหวางขยายเป็น ๖ ชองทางจราจรในปใจจุบัน 

    - ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข ๓๔๔ (สายบานบึง-แกลง) จุดเริ่มตนที่จังหวัดชลบุรี 
ผานอ าเภอบานบึง-หนองใหญ-อ าเภอวังจันทรแและสิ้นสุดที่อ าเภอแกลง ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจร  
๔ ชองทาง  เหมาะส าหรับผูที่จะเดินทางมายังอ าเภอแกลงหรือเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดตราด 

    - ทางหลวงหมายเลข ๗ (มอเตอรแเวยแ) เริ่มตนที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
สิ้นสุดที่ต าบลโปุง อ าเภอบางละมุง ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร จากนั้นใชทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทางอีก 
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๔๐ กิโลเมตร  จะถึงอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง ๑๗๕ กิโลเมตร ในปี ๒๕๖๒ จะมี     
การเปิดใชชวงตอจากพัทยามายังท่ีอ าเภอบานฉาง จะท าใหการเดินทางสะดวกข้ึน 

   (๒) ทางรถไฟ เสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผานจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเสนทางที่ใชขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑแและสินคาของโรงงานในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แตไมนิยมใชบริการเนื่องจากมีคาใชจายสูงและ
ระยะทางไมไกลในอนาคตจะเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู 

   (๓) ทางอากาศ สนามบินอูตะเภา ภายในมีทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ระยอง พัทยา 
ที่รัฐบาลพัฒนาเป็นสนามบิน แหงที่ ๓ ตั้งอยูพ้ืนที่ต าบลพลา อ าเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีสายการบินที่
เปิดบริการหลักคือ ไทยแอรแเอเชีย และบางกอกแอรแเวยแ 

   (๔) ทางน้ ามีทาเรือน้ าลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมและการขนสงที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝใ่งทะเลตะวันออเป็นทาเรือที่ส าคัญที่สุด
เปิดบริการ ใหแก ผูประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

    ๑) ท่าเทียบเรือสาธารณะ 

    (๑) ทาเทียบเรือทั่วไป คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ เทอรแมินอล จ ากัด (TPT) มี
พ้ืนที่ระยะที่ ๑ ทั้งหมด ๔๙-๓-๗๐ ไร มีความยาวหนาทา ๓๓๐ เมตร รับสินคาได ๒๐,๐๐๐ ตัน/ล าเรือและ 
๑๕๐ เมตร ส าหรับเรือเล็ก 

    (๒) ทาเทียบเรือสินคาเหลว คือ บริษัท ไทยแทงคแเทอรแมินัลจ ากัด (TTT) มีพ้ืนที่
ระยะที่ ๑ ทั้งหมด ๑๘๑-๒-๘๗.๗ ไร มีความยาวหนาทา ๖๘๐ เมตร รับสินคาได ๔๕,๐๐๐ ตัน/ล าเรือ 

    ๒) ท่าเรือเฉพาะกิจ ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีท้ังสิน ๑๐ ราย ประกอบด้วย 

    (๑) บริษัท ปุยเอ็นเอฟซี จ ากัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC 
    (๒) ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT) 
    (๓) บริษัท สตารแ ปิโตรเลียม รีไฟนแนิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
    (๔) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด(มหาชน) 
    (๕) บริษัท มาบตาพุด แทงคแ เทอรแมินัล จ ากัด 
    (๖) บริษัท โกลวแเอสพีพี3 จ ากัด 
    (๗) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอรแ จ ากัด 
    (๘) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
    (๙) บริษัท พีทีที แทงคแ เทอรแมินัล จ ากัด 
    (๑๐) บริษัท ระยองเทอรแมินัล จ ากัด 
    ๓) ท่าเรือไออาร์พีซีให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวก ความยาวประมาณ ๑,๖๒๓ เมตร ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนาดใหญ ๖ ทา สามารถรับเรือไดตั้งแต
ขนาด ๑,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ ตัน  ในสวนของทาเรือเพ่ือการทองเที่ยว เป็นทาเรือขนาดเล็ก อยูในเขตเทศบาล
ต าบลเพ เชน ทาเรือนวลทิพยแทาเรือศรีบานเพ ทาเรือเทศบาลต าบลเพ ทาเรือโชคกฤษดา ทาเรืออุทยาน -
แหงชาติเขาแหลมหญา–หมูเกาะเสม็ด เป็นตน 
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 ๓) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  

 ขอมูลภาพรวมจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปี ๒๕๖๑  
    - ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) มีมูลคา ๑1๐๔๕,๖๙๗ 
ลานบาท โดยมาจากภาคเกษตรกรรม ๒๐,๒๓๖ ลานบาท และจากสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม        
มีมูลคารวมสูง ๘๗๖,๘๘๐ ลานบาท 
    - มูลคาผลิตภัณฑแเฉลี่ยตอหัวประชากร (GPP per Capita) เทากับ ๑,๐๖๗,๔๔๙ บาท/
คน/ปี ถือเป็นล าดับที่ ๑ ของประเทศ  
 สาขาเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญของจังหวัดระยองมี ๓ สาขา ดังนี้  
 (๑) สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการท าเกษตรกรรม จึงมีพ้ืนที่ทางการเกษตรกวา ๑,๓๐๖,๘๓๗ ไร พืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ เชน ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด ทุเรียน เงาะ มังคุด และขาว สวนสาขาปศุสัตวแเกษตรกรมีการ
เลี้ยงสัตวแเพ่ือการคาในภาพรวมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะไกและเป็ด และสวนสาขาการประมง ซึ่งจังหวัดระยองมี
ชายฝใ่งทะเลยาวกวา ๑๐๐ กิโลเมตร ท าใหอาชีพประมงน้ าเค็มจึงเป็นอาชีพที่ส าคัญ มีการท าประมงเชิงพาณิชยแ 
ประมงพ้ืนบาน ประมงเรือเล็กตามแนวชายฝใ่งทั่วไป 
 (๒) สาขาอุตสาหกรรม ขอมูล ณ วันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดระยองมีนิคม
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่รวมด าเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชน
อุตสาหกรรม รวมทั้งสวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๔ แหง โดยเป็นพ้ืนที่โรงงาน ๑๔๕.๒๕๘ ตาราง
กิโลเมตร (๔.๐๙ % ของพ้ืนที่จังหวัด) เป็นพื้นที่อาคารโรงงาน ๕๒.๕๔๙ ตารางกิโลเมตร (๑.๔๘ % ของพ้ืนที่
จังหวัด) มีจ านวนคนงานประมาณ ๑๘๑,๗๔๕ คน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชน 
การผลิตรถยนตแ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแ แปรรูป สินคาเกษตร การผลิตไฟฟูา การผลิตสารเคมีโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๘ แหง และเขตสงเสริมตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จ านวน ๑๐ แหง 
 (๓) สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ดวยมีความหลากหลายดานการทองเที่ยว ทั้งหาด
ทราย ทะเล เกาะ ภูเขา น้ าตก สวนผลไม รวมทั้งอาหารทะเลที่สด สะอาด มีเกาะเสม็ดซึ่งถือเป็นแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูง นักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาจังหวัดระยองไดอยางสะดวกสบายทั้งทางน้ า 
ทางบกและทางอากาศ อยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง ๑๗๙ กิโลเมตร โดยในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอมูลจาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีจ านวนนักทองเที่ยว ๗,๗๖๒,๓๐๓ คน แบงเป็นชาวไทย ๖,๗๙๒,๗๓๒ คน 
ชาวตางประเทศ ๕๒๗,๒๑๖ คน ซึ่งสามารถสรางรายไดกวา ๓๓,๘๑๑.๓๖ ลานบาท นักทองเที่ยวตางชาติ 
สวนใหญจะมาจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เกาหลี และสหราชอาณาจักร มีจ านวนหองพักกวา 
๑๕๔,๒๔๕ หอง  นอกจากนี้ มีทาเรือน้ าลึก ๑๓ แหง และสนามบินนานาชาติอูตะเภา ๑ แหง 

 ๔) ข้อมูลด้านสังคมและความม่ันคง 

 (๑) ศาสนา ประชาชน รอยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม รอยละ ๔ 
และศาสนาคริสตแ รอยละ ๑ ตามล าดับ มีวัด ๒๗๔ แหง ส านักสงฆแ ๒๙ แหง โบสถแคริสตแ ๒ แหง และมัสยิด ๙ แหง 
 (๒) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐ ๙ แหง โรงพยาบาลเอกชน ๔ แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล ๙๕ แหง และมีคลินิกแพทยแ ๓๖๐ แหง ทั้งนี้ มีผูปุวยที่เขารับการรักษาดวย 
๕ โรคส าคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 
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  (๓) ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา ๒๘๑ แหง แบงเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๒๑ แหง และ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน ๓๒ แหง ซึ่งอยูในการดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๒๓ แหง 
อ่ืน ๆ ๔ แหง และมีระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ๑ แหง มีจ านวนหองเรียนทั้งสิ้น ๔,๔๙๕ หองเรียน 
 (๔) โบราณสถานโบราณวัตถุ มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตรแมาเป็นเวลาหลาย 
พันปี โบราณสถานที่ส าคัญและกรมศิลปกรไดขึ้นทะเบียนแลว จ านวน ๑๑ แหง ไดแก วัดบานคาย อ าเภอบาน
คาย วัดบานเกา อ าเภอบานคาย วัดปุาประดู อ าเภอเมือง วัดลุม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองระยอง 
อุโบสถเกาวัดโขด (ทิมธาราม) อ าเภอเมืองระยอง วัดราชบัลลังกแ อ าเภอแกลง วัดนาตาขวัญ อ าเภอเมือง
ระยอง วัดสมมติเทพฐาปนาราม อ าเภอแกลง วัดอุดมธัญญาวาส อ าเภอแกลง วัดตะพงใน อ าเภอเมืองระยอง 
และวัดเกเง (เป็นเจดียแเกา) ปใจจุบันตั้งอยูในเขตโรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมืองระยอง ซึ่งในแตละแหงจะมี
วิหาร โบสถแและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรแจ านวนมาก 
 ๕) ภาษาและวรรณกรรม  
  คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของค าพูดที่แปลกไปจากจังหวัดอ่ืนอยูมาก ถือวาเป็น
เอกลักษณแทางวัฒนธรรมของชาวระยองแมแตนักแสดงก็พยายามจะน าไปเผยแพรเลียนแบบส าเนียง และค าที่
ใชในชนบทแตก็ยากที่จะเหมือนชาวจังหวัดระยองที่ใชภาษาถิ่นของชาวระยองสวนใหญจะอาศัยอยูในเขต
อ าเภอบานคาย อ าเภอแกลงและอ าเภอเมืองบางสวน 
 ๖) ขนบธรรมเนียมประเพณี  
  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางและยังมีธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยูในบางพ้ืนที่ เชน ประเพณีแหนางแมว ประเพณีแขงเรือยาวประเพณีปใกเฉลว
หรือการบูชาแมโพสพ การท าบุญลาน ประเพณีแหเทียนพรรษา ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีเทศกาลผลไมและ
ของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีท่ีถือไดวามีเพียงแหงเดียวในประเทศไทยคือประเพณีทอดผาปุากลางน้ า
ที่ปากน้ าประแสรแ อ าเภอแกลง 
 ๗) ศิลปะการแสดงท้องถิ่น  
  ที่ยังคงอนุรักษแไวและสามารถแสดงในงานตางๆ ได เชน การร าโทน ล าตัด ลิเกของ       
ชาวอ าเภอแกลง การแสดงหนังใหญวัดบานดอนและยังมีศิลปะการแสดงประยุกตแที่มีแหงเดียวในประเทศไทย 
ไดแก การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอ าเภอบานคาย ขณะนี้การแสดงของจังหวัดระยองไดเป็นที่รูจักโดยทั่วไป 
เชน การแสดงหนังใหญวัดบานดอน การแสดงล าตัด การแสดงหนังตะลุงคน 
 

 ๘) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 (๑) แร่ธาตุ โดยแรธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดคือ แรทรายแกว แรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพ่ือการกอสราง แรหินประดับชนิดหินแกรนิต แรหินประดับชนิดหินไนสแ แรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินไนสแเพื่อการกอสราง แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการกอสราง แรอุตสาหกรรมและแรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่
ส ารวจพบไดแก แรดินขาว แรเฟลดแสปารแ แรวอรแทชแ แรทองค า   
 (๒) ปุาไม้ มีเนื้อที่ปุา ๑๘๒,๒๗๖ ไร คิดเป็นรอยละ ๗.๙๖ ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ตาม  
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแหงชาติ โดยแยกเป็นปุาสงวนแหงชาติ ๘ แหง เนื้อที่ ๘๒๑.๙๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕๑๓,๗๔๓ ไร มีอุทยานแหงชาติ ๒ แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะ
เสม็ด พ้ืนที่ ๘๑,๘๗๕ ไรและอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง พ้ืนที่ ๔๒,๔๐๐ ไร มีเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา   
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๑1 แหง คือ เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาเขาอางฤาไน พ้ืนที่ ๓๒,๘๗๕ ไร มีสวนรุกขชาติ ๒ แหง คือ สวนรุกขชาติเพ 
และสวนรุกขชาติหนองสนม ทั้งนี้ ปุาสวนใหญเป็นปุาดิบแลง   

   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝใ่ง ไดส ารวจสถานภาพการใชประโยชนแที่ดินปุาชายเลน
ในเขตปุาสงวนแหงชาติและนอกเขตปุาสงวนแหงชาติ พบวา มีพ้ืนที่ปุาชายเลนทั้งหมด ๓๑,๗๔๙.๐๒ ไร มีพ้ืนที่
ปุาชายเลนในเขตปุาสงวนแหงชาติ ๙,๘๙๘.๘๐ ไร การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาชายเลนในจังหวัดระยอง เกิดจาก
การใชประโยชนแ ๑๑,๒๘๓.๕๗ ไร   

   (๓) แหล่งน้ าและการชลประทาน 

 (๓.๑) มีแมน้ าที่ส าคัญ ๓ สาย ไดแก แมน้ าระยองหรือคลองใหญมีความยาวประมาณ 
๕๐ กิโลเมตร แมน้ าประแสรแ มีความยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีตนก าเนิดจากเขาใหญ เขาอางฤกไน เขาหินโรง 
เขาอางกระเด็น ไหลมาตามหวยและคลองตาง ๆ หลายสาย และแมน้ าพังราดในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   
 (๓ .๒) การชลประทาน จังหวัดระยองมีการพัฒนาแหลงน้ าเพ่ือใชส าหรับการ
เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง จ านวน ๕ โครงการ 
โดยสามารถเก็บกักน้ าได ๕๔๒.๖๕ ลานลูกบาศกแเมตร และมีพ้ืนที่ชลประทานไดรับประโยชนแกวา ๒๐๑,๗๐๐ 
ไร แบงเป็น ๓ ประเภทหลัก ๆ ตามวัตถุประสงคแ ดังนี้ 
   - โครงการชลประทานเพ่ือการอุตสาหกรรมมีจ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการ
อางเก็บน้ าหนองปลาไหลและอางเก็บน้ าดอกกราย 
   - โครงการชลประทานเพ่ือปูองกันน้ าเค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้ า ๖ โครงการ 
คือ โครงการปูองกันอุทกภัยระยอง บานคาย อางเก็บน้ าดอกกราย อางเก็บน้ าหนองปลาไหล อางเก็บน้ าคลอง
กระโอก และโครงการปูองกันน้ าเค็มลุมแมน้ าประแสรแ 
   - โครงการชลประทานเพ่ือการเกษตรจังหวัดระยอง ๕ โครงการ คือ โครงการปูองกัน
อุทกภัยบานคาย อางเก็บน้ าหนองปลาไหล อางเก็บน้ าคลองระโอก และโครงการปูองกันน้ าเค็มลุมแมน้ าประแสรแ 

 ๙) ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด 

 (๑) แผนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พื้นที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก 
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของประเทศ มีแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง คือ  
  (๑.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
สอดคลองกับศักยภาพของ  
  (๑.๒) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรองรับกลุม
อุตสาหกรรมเปูาหมายและเชื่อมโยงสูตลาดโลก  
  (๑.๓) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสรางพ้ืนฐานและบริการทางสังคม 
และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน  
  (๑.๔) พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองส าคัญของจังหวัดใหเป็นเมืองนาอยู  
  (๑.๕) ใหสิทธิประโยชนแและการอ านวยความสะดวกเพ่ือดึงดูดอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
 (๒) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ภาคตะวันออกก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 
“ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน” โดยไดก าหนดยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคตะวันออก จ านวน     ๕ ยุทธศาสตรแ ดังนี้ 
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  (๒.๑) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  (๒.๒) พัฒนาภาคตะวันออกใหเป็นแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
  (๒.๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 
  (๒.๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
  (๒.๕) เรงแกไขปใญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความวิกฤติและจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 (๓) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรแการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรแที่ ๑ พัฒนาความพรอมของพ้ืนที่ สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการคา   การ
ลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือมุงสูเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
  ยุทธศาสตรแที่  ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให เป็นแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตรแที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว 
  ยุทธศาสตรแที่  ๔ เร งแก ไขปใญหาวิกฤติมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 (๔) ทิศทางการพัฒนาจังหวัดระยอง  

  วิสัยทัศน์ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง” 

    ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จ านวน ๖ ประเด็น มีดังนี้ 

    ๑) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑแดวยนวัตกรรม
ดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวแใหเป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและ
เพ่ือการทองเที่ยว 
    ๒) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
    ๓) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนแ 
สนับสนุนการด าเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยางสรางสรรคแ รองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    ๔) ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษแ ฟ้ืนฟู เพ่ิมการพัฒนาและควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม 
    ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสรางมาตรฐานการด ารงชีวิต และการมีสวนรวม
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถใน  
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) เพ่ือใหประเทศสมาชิกเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศ โดยในประเทศไทยไดปรากฏการแพรระบาดของโรคอันเนื่อง มาจากผูปุวยที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่มีการระบาดของโรค ท าใหกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง ยังไดมีประกาศ
ก าหนดใหทองที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นเขตติดโรคติดตอ
อันตราย โดย ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีผูปุวยยืนยันสะสม รวม ๓,๓๙๕ ราย ในจ านวนนี้
เป็นผูตรวจพบเชื้อในจังหวัดระยอง ๗ ราย ซึ่งปใจจุบันรักษาหายแลว ๖ ราย และกลับตางประเทศ ๑ ราย 
(ทหารอียิปตแ)  
 ตั้งแตมีสถานการณแของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งไดทวี
ความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขนเพ่ือควบคุมการแพรระบาด โดยไดเริ่มใช
มาตรการล็อกดาวนแตั้งแตในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ปใจจุบันสถานการณแไดดีขึ้น จึงไดมีมาตรการผอนปรน
ออกตามล าดับ ทั้งนี้ ผลจากการแพรระบาดและด าเนินมาตรการของรัฐบาลขางตน สงผลใหเกิดผลกระทบใน
หลาย ๆ ดานทุกภาคสวนตามมาดวยเชนกัน ไมวาจะเป็นภาคระบบเศรษฐกิจที่เกิดการหดตัวลงอยางรุนแรง
และรวดเร็ว ภาคการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบเป็นอยางมาก นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ ยวลด
นอยลง และที่ส าคัญ คือ สงผลกระทบตอประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกวาง ที่ผานมารัฐบาลไดใชงบประมาณ
แผนดินที่มีอยูเพ่ือด าเนินมาตรการและวิธีการตาง ๆ เพ่ือหยุดยั้งควบคุมการระบาดของโรคและชวยเหลือ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ แตก็ยังไมเพียงพออันที่จะยุติการระบาดของโรคและชวยเหลือเยียวยาประชาชน ซึ่ง
ไดรับผลกระทบในทุกภาคสวน แมจะไดมีการปรับแผนการใชจายงบประมาณมาเพ่ือใชจายในการแกไขแลว 

 ข้อมูลการลงทะเบียนและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ COVID-19  
ในระบบ ThaiQM และ Google Form จังหวัดระยอง 

 
ล าดับ อ าเภอ ลงทะเบียน(ราย) ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 

(ราย) 
ยังไม่ได้รับ 

การช่วยเหลือ (ราย) 
๑ เมืองระยอง 6,542 1,905 4,637 
๒ แกลง 6,822 3,289 3,533 
๓ บานคาย 2,531 1,525 1,006 
๔ บานฉาง 1,705 644 1,061 
๕ ปลวกแดง 1,730 1,267 463 
๖ วังจันทรแ 2,068 303 1,765 
๗ เขาชะเมา 1,633 594 1,039 
๘ นิคมพัฒนา 1,364 540 824 

รวม 24,395 10,067 14,328 
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หมายเหตุ  
: ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓  โดย ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง 
: การชวยเหลือ ไดแก ไดรับเงินกาชาด/ ไดรับเงิน พมจ. เงินเราไมทิ้งกันของกระทรวงการคลัง/ เงินเยียวยาราชการ/เงิน

ประกันสังคม/ไดรับถุงยังชีพกาชาด/ถุงยังชีพเมืองไทย/ถุงยังชีพเอกชน/ถุงยังชีพ อปท./ฝึกอาชีพ/ใหไก/ใหพันธุแพืช/จางงาน
ระยะสั้น/ชวยเหลือกลุมเปราะบาง(พกิาร)/กลุมเปราะบาง(สูงอายุ)/ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ที่ศึกษาในระดับจังหวัดของจังหวัดระยอง 
  เพ่ือแกไขและบรรเทาสถานการณแภายใตประเทศที่ไดรับผลกระทบฯ ขางตน ท าใหรัฐบาลมี
ความจ าเป็นอยางรีบดวนที่จะตองใชจายเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไมอาจ
ด าเนินการใหไดมาโดยวิธีงบประมาณตามปกติ จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง
ได เพ่ือประโยชนแในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและปูอง
ปใดภัยพิบัติสาธารณะ จึงไดอนุมัติพระราชก าหนดใหอ านาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.
2563 ซึ่งราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยใหกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศ หรือออกตราสารหนี้  ในนามรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย มีมูลคารวมกันไมเกินหนึ่งลานลานบาท เพ่ือแกไขปใญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 การชวยเหลือ เยียวยา ชดเชย และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
 ตามบัญชีแนบทายของพระราชก าหนดฯ ดังกลาว ประกอบดวย 3 แผนงานโครงการ         
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหา 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 วงเงินงบประมาณ 45,000 ล้านบาท ประกอบดวย 
  ๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับคาใชจาย คาเยียวยา คาชดเชย และคาเสี่ยงภัย 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุข รวมถึงผูมีหนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนคาใชจาย ในการจัดหา
ผูช านาญการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพ่ือจัดซื้อจัดหาอุปกรณแทางการแพทยแและสาธารณสุข ยารักษาโรค 
วัคซีนปูองกันโรค และหองปฏิบัติการทางการแพทยแ 
  ๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับคาใชจายที่จ าเป็นตอการบ าบัดรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค 
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทยแและสาธารณสุขเพ่ือการฟ้ืนฟู ดานสาธารณสุขของประเทศ 
  ๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพ่ือการเตรียมความพรอมดานสถานพยาบาล และคาใชจาย 
ในการรักษาพยาบาล และคาใชจายในการกักตัวผูมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
  ๑.๕ แผนงานหรือโครงการดานสาธารณสุขเพ่ือรับมือสถานการณแฉุกเฉิน อันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ  
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินงบประมาณ 555,000 ล้านบาท ประกอบดวย 
  ๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเขย ใหแกประชาชนซึ่งไดรับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
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  ๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกเกษตรกรซึ่งไดรับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกผูประกอบการซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และชดเชยประชาชน เกษตรกร และ
ผูประกอบการ เพ่ือรับมือสถานการณแฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินงบประมาณ 400,000 ล้านบาท ประกอบดวย 
  3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการคาการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ 
  3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือ
สรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิตและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทาง
การตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน 
  3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติไดโดยเร็ว 
  3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต เพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ระยะตอไป 
  ทั้งนี้ ในสวนของจังหวัดจะเกี่ยวของกับแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนฯ ตาม
แผนงานที่ 3.2 

กรอบแผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชก าหนด (1 ล้านล้านบาท) 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

 ประชาชนในพ้ืนที่มีความคาดหวังที่โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่รัฐบาลไดเสนอขอกูเงิน จ านวน 
1 ลานลานบาท ตามพระราชก าหนดใหอ านาจกระทรวงการคลังใหอ านาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพ่ือแกไข
ปใญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส -โคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู วงเงิน 1 ลานลานบาท)  โดยเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคแ
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยประชาชนคาดหวังวาจะเป็นโอกาสในการแกไขปใญหาความเดือดรอน 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ อาทิ การถูกเลิกจาง หรือสินคาบริการไมสามารถจ าหนายได เป็นตน 

1. จังหวัดระยองปลอดจากการติดเชื้อและไมเกิดเกิดการระบาดรอบสอง 
2. ประชาชนตองการไดรับการจางงานแบบเดิม/ดีกวาเดิม 
3. ประชาชนตองการไดรับการชวยเหลือดานการเงิน 
4. ประชาชนตองการไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
5. ประชาชนไดรับการตรวจวิเคราะหแการติดเชื้อฟรีทุกคน 
6. เพ่ิมบุคลากรทางการแพทยแและคาตอบแทนพิเศษจากความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ 
 

2. เปูาหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  

 2.1 หลักเกณฑ์และแนวทาง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท  
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  จากสถานการณแการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดก าหนดหลักเกณฑแแนวทาง ดังนี้ 

 1) มุงเนนการฟ้ืนฟูและสรางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยใหความส าคัญตอสาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความไดเปรียบและมีโอกาสที่จะสรางการเติบโตใหกับประเทศในชวงหลังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่ าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหาร Bio-Economy การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการใหบริการ (Hospitality 
Industry) เศรษฐกิจสรางสรรคแ รวมทั้งใหความส าคัญตอกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส เป็นตน 
 2) มุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานสวนเกินที่
อพยพกลับทองถิ่นและชุมชน 
 3) มุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงาน ทั้งในดานก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 
 4) มุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพ้ืนที่และภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม เชน 
ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาควิชาการ เป็นตน 
 

 2.๒ เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการของจังหวัดระยอง   

  ในการด าเนินงานของจังหวัดระยอง จะเกี่ยวของกับแผนงานยอยภายใตแผนงานที่ ๓ วงเงิน    
๔00,000 ลานบาท คือแผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิต 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึง
ชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและ
ชุมชน โดยมีเปูาหมายหรือผลลัพธแ ดังนี้ 
 1) พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับเกษตรกรรายยอย ไดแก 
การปรับปรุงสงเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพ่ือสรางความมั่นคง ใหกับ
เกษตรกรรายยอย และพัฒนาสินค้ าชุมชน (OTOP) การทองเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรคแ 
 2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสงเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทาง 
ความปกติใหม (New Normal) และสงเสริมการเปิดตลาดสูภายนอกโดยใชระบบการตลาดออนไลนแ รวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบ
แบงปใน (Sharing Economy) 
 3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสริมสาธารณประโยชนแระดับชุมชน ไดแก การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
รวมทั้งเป็นแหลงจางแรงงาน 
 4) สงเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยใหหนวยงาน องคแกร และสถาบันการศึกษา 
สนับสนุนการถายทอดองคแความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมายและชุมชน 
 5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุนใหม ผูประกอบการที่มีความรู
และศักยภาพกลับคืนถ่ินเพื่อไปประกอบกิจการในทองถิ่นของตนเอง 
  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน 
ควรใหความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่จะกอใหเกิดการสรางงานและสรางอาชีพในทองถิ่นและชุมชนใน
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ระยะยาว โดยเฉพาะผูจบการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชน
และกอใหเกิดการกระจายความเจริญสูชนบทไดอยางยั่งยืน 
  กลุมเปูาหมาย คือ ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สหกรณแ ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
ผูประกอบการ แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษาที่
อยูระหวางการเรียนและผูที่จบการศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู
วางงาน 
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1 แนวทางกลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการแผนงาน โครงการตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม  
 

ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท 
ตามพระราชก าหนดกูเงินฯ 1 ลานลานบาท(ระยะที่ 1) ในส วนผลจังหวัดระยองเป็นไปตามแนวทางที่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ก าหนด มีดังนี้ 
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  3.1.1 แนวทางกลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 
  3.1.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ดังนี้  

 หลักเกณฑแเพ่ิมเติมของแผนงาน/โครงการที่ 3 ตามกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในดานตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(แผนงาน/โครงการที่ 3 : ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท) เป็นโครงการที่ตองมีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) ลักษณะโครงการโดยท่ัวไป 
(1.1) เป็นโครงการที่มีความสอดคลองกับกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
(1.2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแท่ีชัดเจน อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

- เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมเปูาหมายที่ไดรับ
ประโยชนแโดยตรงจากการด าเนินโครงการ หรือสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสูความปกติใหม (New Normal) หรือการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

- เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือลดรายจายใหกับกลุมเปูาหมายที่ไดรับ
ประโยชนแโดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

- เป็น โครงการที่ มี วั ตถุประสงคแ เ พ่ือลดตนทุนการด า เนินงานใหกับ
กลุมเปูาหมายทีไ่ดรับประโยชนแโดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

- เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือเพ่ิมการจางงานหรือรักษาระดับการจางงาน
ใหกับกลุมเปูาหมายที่ไดรับประโยชนแโดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

 (2) การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) การตอบสนอง
ความตองการ (Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ การกระจายทรัพยากรอยางทั่วถึงและ
เป็นธรรม ทั้งในระดับพ้ืนที่และกลุมเปูาหมาย (Equity) ความยั่งยืนของการด าเนินการ (sustainability) ความ
โปรงใส (Transparency) การปูองกันการทุจริตคอรแรัปชันและการตรวจสอบได (Accountability) โดยจะตอง
มีการรายงานผลการด าเนินงานที่เปิดเผยตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 
 (๓) เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564  
 (๔) เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   3.1.3  หลักเกณฑ์การพิจารณาล าดับโครงการ ดังนี้  

(๑) เป็นโครงการที่เนนการฟ้ืนฟู/สรางเศรษฐกิจในจังหวัด และสงผลกระทบตอภาพรวมของ
ประเทศ 

(๒) เป็นโครงการบูรณาการระหวางหนวยงานในลักษณะชุดโครงการ (Value Chain) 
(๓) กิจกรรมภายใตโครงการกอใหเกิดการจางงาน/สรางอาชีพ เกิดรายไดกับกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19  
(๔) ผลลัพธแโครงการสงผลกระทบ/เกิดประโยชนแกับผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 จ านวนมาก 
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สรุปหลักเกณฑ์การจัดท าโครงการ 

 

 3.2 การประยุกต์ใช้แนวทางกลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของจังหวัดให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนใน
แต่ละพื้นที ่

 เนื่องจากระยองถูกก าหนดใหเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) จากการศึกษาพบวา จังหวัดระยองไดประยุกตแใชกรอบนโยบายในการฟ้ืนฟู
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 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และสนับสนุน
กระบวนการผลิต  
 โดยจังหวัดระยองไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาแผนงานโครงการ และหนวยงานที่เสนอ
โครงการ ควรใหความส าคัญกับหลักเกณฑแหรือแนวทางในการจัดท าขอเสนอโครงการ ซึ่งตามแนวทางและ
เจตนารมณแของแผนงานที่ 3.2 ดานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน จะเนนโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสรางงาน 
สรางอาชีพ สงเสริมตลาดส าหรับผลผลิตและผลิตภัณฑแของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวหรือภาค
บริการอื่นเป็นหลัก การจัดหาปใจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแ
ทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และ
มูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน สวนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน ถนน
หนทางตางๆ เป็นสวนรองลงมา ควรมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหสอดคลองกับหลักเกณฑแ 
โดยเฉพาะโครงการประเภทสรางงาน สรางอาชีพ พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบใหแก
ประชาชนที่ผลกระทบจากสถานการณแโรคโควิด 19 ตอไป 
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4. ผลการด าเนินงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยอง 

 4.1 ในการกลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
  ที่หนวยงานที่ เกี่ยวของได เสนอโครงการเพ่ือใหจังหวัดระยองพิจารณา โดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ซึ่งไดตั้งคณะท างานในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว ดานผลิตภัณฑแชุมชน เป็นตน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
โครงการเบื้องตน เพ่ือน าเสนอในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) 
พิจารณาเห็นชอบเพ่ือเสนอตอใหกระทรวง แลวสงให สศช.พิจารณาเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติ
โครงการ เพ่ือด าเนินการโครงการตอไป  

 ๔.๒ ในการพิจารณาแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) 
  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ซึ่งได
แตงตั้งเพ่ือใหเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 10 ประกอบดวยประธานกรรมการ คือ ผูวาราชการจังหวัดระยอง มีกรรมการ จ านวน 37 
คน และมีหัวหนาส านักงานจังหวัดระยอง เป็นเลขานุการ รวมทั้งคณะจ านวน 39 คน เพ่ือท าหนาที่ในการวาง
แนวทางปฏิบัติและอ านวยการใหการบริหารงานจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบที่เกี่ยวของ 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด การสงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ืออ านวยตอการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนใน
จังหวัด เพ่ือใหมีการพัฒนาใหเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดอยาง
ยั่งยืน รวมทั้ง หนาที่อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ส าหรับกรอบและบุคคลในการแตงตั้งคณะกรรมการก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยในสวนของกรรมการประกอบไปดวยผูแทนจากหลาย ๆ ภาคสวน ดังนี้ 
  1) รองผูวาราชการจังหวัดระยอง (ท้ัง 3 ทาน) 
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  2) ผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีส านักงานตั้งอยูในจังหวัดไมวาจะมีฐานะเป็นราชการ
สวนภูมิภาคหรือสวนกลาง (กรอบแตงตั้งจ านวนอยางนอย 4 คน แตไมเกิน 12 คน) ประกอบดวย ปลัดจังหวัด
ระยอง นายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณแจังหวัดระยอง 
พาณิชยแจังหวัดระยอง คลังจังหวัดระยอง แรงงานจังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยแจังหวัด
ระยอง ผูอ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง และเกษตรจังหวัดระยอง 
  3) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการอยูในจังหวัด (กรอบแตงตั้งจ านวนไมเกิน 4 คน) 
ประกอบดวย ผูอ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาระยอง และผูจัดการ
การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
  4) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีส านักงานอยูในจังหวัด (กรอบแตงตั้งจ านวนไมเกิน 
4 คน) ประกอบดวย ผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง และรอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.) 
  5) ผูแทนผูบริหารองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (กรอบแตงตั้งจ านวนอยางนอย 4 คน แต
ไมเกิน 8 คน) ประกอบดวย นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดระยอง (นายกเทศมนตรีต าบล
น้ าคอก) และประธานชมรมนายกองคแการบริหารสวนต าบล จังหวัดระยอง (นายกองคแการบริหารสวนต าบลตะพง) 
  6) ผูแทนภาคประชาสังคม (กรอบแตงตั้งจ านวนอยางนอย 4 คน แตไมเกิน 12 คน) 
ประกอบดวย รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระยอง ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัดระยอง ผูแทนภูมิปใญญาดานเกษตรกรรม ผูแทนภูมิปใญญาดานการมีสวนรวม จ านวน 2 คน ผูแทนภาค
ประชาสังคม จ านวน 2 คน 
  7) ผูแทนตามกรอบการแตงตั้งที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด คือ ประธานหอการคาจังหวัด
ระยอง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  8) ผูแทนจากหนวยงานหรือองคแกรที่ไดแจงความประสงคแเป็นหนังสือทางการมาที่จังหวัด
ระยองเพ่ือเขารวมเป็นกรรมการใน ก.บ.จ.รย. ประกอบดวย มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และทัพเรือภาคที่ 1 
  จากรายนามต าแหนงของหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานระดับจังหวัดในคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) จะเห็นไดวา ประกอบไปดวยหัวหนาสวนราชการ
หลัก ๆ ที่มีภารกิจหรืออ านาจหนาที่ส าคัญ มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณแทั้งการด าเนินงานใน
เชิงนโยบายและการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัด หรือแกไขปใญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน ไมวาจะเป็นดานการเกษตร การทองเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานสังคมและคุณภาพชีวิต และดานพาณิชยกรรม โดยเฉพาะในชวงสถานการณแการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกทานมีสวนส าคัญอยางยิ่งแกไขปใญหาในระดับจังหวัด อีกทั้ง ใน
เรื่องการพิจารณาขอเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน 3.2) 
คณะกรรมการทุกทานไดพิจารณากันอยางละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบความพรอมกันอยางถี่ถวน เพ่ือให
การเสนอแผนงานโครงการเป็นไปดวยความเรียบรอย หากเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ ก็จะสามารถเกิด
ประโยชนแตอประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด ดังนั้น หากพิจารณาแลวต าแหนงสวนหนาสวนราชการมี องคแวามรู 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณแการปฏิบัติงานแลว แตหากควรจะเป็นการสรางความเขาใจในการขับเคลื่อน
งานนโยบายที่รัฐบาลไดใหความส าคัญ เพ่ือจะไดก าหนดทิศทางในพ้ืนที่ใหเป็นไปตามเจตนารมณแของโยบาย
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นั้น รวมถึง การเพ่ิมองคแความรูถึงแนวโนม ปใญหาและสิ่งทาทายตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
ภาครัฐและการพัฒนาพื้นที่ 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเห็นชอบ
แผนงาน โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
 จากนั้น จังหวัดระยองไดเสนอแผนงานโครงการดังกลาวไปใหส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาทั้งสิ้น จ านวน 179 โครงการ วงเงินรวม 4,524.3590 ล้านบาท โดยแยกเป็น 
  - โครงการของสวนราชการ/หนวยงาน จ านวน 36 โครงการ วงเงินรวม 436.6 ลานบาท 
  - โครงการของ อปท. จ านวน 143 โครงการ วงเงินรวม  4,087.8 ลานบาท 
 

ที ่ ด้าน จ านวนโครงการ งบประมาณรวม (บาท) 
1 ดานการเกษตร 8             179,515,100  
2 ผลิตภัณฑแชุมชน 9               12,710,400  
3 ดานแหลงทองเที่ยว 34   1,006,904,900  
4 ดานแหลงน้ าชุมชน 21             243,307,900  
5 ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน 107     3,081,920,700.00  
  รวมทั้งสิ้น 179  4,524,359,000.00  

จากผลการประเมินเบื้องตนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในรอบ
ที่ 1 โครงการของจังหวัดระยองไดผานการประเมินเบื้องตน จ านวน 11 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น  
65.1410 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 1.44 ของวงเงินทั้งหมดที่เสนอ (4,524.3590 ลานบาท) และคิดเป็น
รอยละ 14.92 ของวงเงินที่เสนอเฉพาะสวนราชการ/หนวยงาน (436.5670 ลานบาท) ดังนี้ 

ที ่ ด้าน จ านวนโครงการ งบประมาณรวม (บาท) 

1 ดานการเกษตร 2               18,072,800  
2 ผลิตภัณฑแชุมชน 5                6,069,000  
3 ดานแหลงทองเที่ยว 2               23,500,000  
4 ดานแหลงน้ าชุมชน 1                9,500,000  
5 ดานโครงสรางพื้นฐานชุมชน 1                 8,000,000  
  รวมทั้งสิ้น 11          65,141,800.00  

  

 จากผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องตนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) พบวา โครงการสวนใหญที่จังหวัดระยองไดเสนอ คือ โครงการประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน
ชุมชน หรือถนนสายทางตาง ๆ ในชุมชน คิดเป็นรอยละ 68.12 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด และรองลงมาคือ
โครงการประเภทพัฒนาแหลงทองเที่ยว คิดเป็นรอยละ 22.26 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด แตเมื่อ สศช. ไดแจง
ผลการพิจารณาแลวกลับพบวา โครงการที่ไดสวนใหญจะเป็นดานเกษตร ผลิตภัณฑแชุมชน และทองเที่ยวชุมชน 
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเสนอโครงการขางตนอาจไมสอดคลองกับหลักเกณฑแตามที่หนวยงานสวนกลางก าหนด 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

33 
 

รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ก.บ.จ.รย. เห็นชอบและเสนอ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ  วงเงิน (บาท)  กิจกรรมโดยย่อ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เกษตร 

1 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวเพ่ือสราง
อาหารปลอดภัยและความ
มั่นคงทางอาหารจังหวัด
ระยอง 

8,559,200 1. สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว
แกเกษตรกรจ านวน 439 หมูบาน 
ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวม 13,170 
ครัวเรือน 
2. สงเสริมการปลูกผักยกแครแก
เกษตรกรจ านวน 105 ราย 
3. สงเสริมการเกษตรแมนย า 
โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ เพ่ือลด
ตนทุนการผลิต และเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิต จ านวน 120 ราย 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

2 โครงการสงเสริมการผลิตปุย
เพ่ือลดตนทุนการผลิต
จังหวัดระยอง 

9,513,600 1. อบรมสงเสริมการผลิตปุยหมัก
เพ่ือฟ้ืนฟูบ ารุงดิน ลดตนทุนการ
ผลิต และสรางความปลอดภัยทาง
อาหารจังหวัดระยอง แกเกษตรกร 
จ านวน 811 ราย จ านวน 16 
แหลง 
2. สงเสริมการผลิตปุยสั่งตัดเพ่ือ
ลดตนทุนการผลิตจังหวัดระยอง 
จ านวน 3 แหลง เกษตรกร 146 
ราย 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

รวม 2 โครงการ วงเงินรวม 18,072,800      
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1 โครงการสงเสริมการคา
ตลาดออนไลนแ (online) 

320,000 อบรมผูประกอบการธุรกิจ SMEs/
กลุม Biz Club/OTOP เกษตรกร 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเขารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 2 รุนๆ ละ 1 วัน 
เปูาหมายรวม 80 คน 

ส านักงาน
พาณิชยแจังหวัด
ระยอง 
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2 โครงการมหกรรมเทศกาล
อาหารเดนจังหวัดระยอง 
ประจ าปี 2564 

2,990,000 1. ประสานงานผูประกอบการ 
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 
รานอาหาร และผลิตภัณฑแใน
จังหวัดระยอง จ านวน 150 ราย 
เพ่ือจัดงานมหกรรมเทศกาลอาหาร
เดนจังหวัดระยอง จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดท าสื่อคูมือรานอาหารอรอย 
จังหวัดระยอง จ านวน 1,000 เลม 

ส านักงาน
พาณิชยแจังหวัด
ระยอง 

3 โครงการสงเสริมการเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรจังหวัด
ระยอง 

1,000,000 1. สนับสนุนบรรจุภัณฑแเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรจังหวัดระยอง 
ออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑแ
ผลไมรวมจังหวัดระยอง จ านวน  
1 รูปแบบ ใหแกเกษตรกรจ านวน 
63 แหลง 1,089 ราย 
2. สนับสนุนบรรจุภัณฑแขาวพรอม
แบบพิมพแแกแปลงใหญขาว อ าเภอ
บานคายจังหวัดระยองจ านวน 52 
ราย จ านวน 2 รูปแบบ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

4 โครงการสงเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
มะพราวตลอดหวงโซ
อุปทาน อ าเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง 

309,000 1. สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตมะพราว 
   1.1 การปูองกันและก าจัดศัตรู
มะพราว แกกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
มะพราว อ าเภอบานฉาง จ านวน  
35 ราย  
   1.2 สงเสริมการผลิตมะพราวสับ 
แกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ
มะพราวอ าเภอบานฉาง จ านวน  
35 ราย 
2. สงเสริมการแปรรูปมะพราวเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลผลิต  
   2.1 แปรรูปน้ ามันมะพราวสกัด
เย็นแกกลุมวิสาหกิจชุมชนเพียงพอดี 
จ านวน 10 ราย 
 
  2.2 แปรรูปไมกวาดทางมะพราว
แกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

ส านักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 
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เกษตรกรหนองตะเคียน จ านวน  
20 ราย  
   2.3 แปรรูปเครื่องส าอาง (สบู/
แชมพู/โลชั่น) แกเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนบานเทวินทรแ จ านวน 10 ราย 
3. สงเสริมตลาดโซเชียลให
ค าแนะน าในการสรางตลาดโซเชียล 
(FACE BOOK, LINE และอ่ืน ๆ) 
เพ่ือประชาสัมพันธแสินคาเพ่ิมชอง 
ทางการตลาด 

5 โครงการสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรและพืชอาหาร
ปลอดภัย ตานไวรัสโควิด - 
19 

1,450,000.00 1. จัดอบรมการมีสวนรวมกับผูแทน
เครือขายปุาชุมชน และสภาองคแกร
ชุมชนรักสุขภาพ ดานอาหาร
ปลอดภัย จ านวน 3 ครั้ง 
2. สงเสริมการเพาะขยายพันธุแและ
การปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร 
จ านวน 60,000 กลา 
3. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
และพืชอาหาร ใหกับเครือขาย
ชุมชน จ านวน 20 เครือขาย 
4. จัดเตรียมสถานที่จ าหนายสินคา 
รองรับผลิตภัณฑแการเพาะขยายพืช
สมุนไพรและพืชอาหาร จ านวน  
1 แหง 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดระยอง/
สวน
พฤกษศาสตรแ
ระยอง 

รวม 5 โครงการ วงเงินรวม 6,069,000.00     

ท่องเที่ยวชุมชน 
1 โครงการเชื่อมโยงทองเที่ยว

ชุมชนระยอง  
ตองลองของดีที่เมืองระยอง  

4,500,000.00 1. พัฒนาสินคาชุมชน สูการสราง 
อัตลักษณแทองถิ่น 
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน ทั้ง 
8 อ าเภอ  
3. เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
ชุมชนของจังหวัดระยอง 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ระยอง 

2 โครงการสงเสริมและ
ยกระดับการทองเที่ยวโดย

19,000,000 1. อบรมพัฒนาบุคลากรเครือขาย
ดานการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือการ

ส านักงานการ
ทองเที่ยวและ
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ชุมชนจังหวัดจังหวัดระยอง สรางชองการจ าหนายสินคาและบริการ
ของชุมชนทางออนไลนแ  
(500,000 บาท) 
2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือขาย
ดานการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือยกระดับ
บริการการทองเที่ยวชุมชนสู
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย เชน 
มาตรฐานโฮมสเตยแ มาตรการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน มาตรฐานดาน
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่เขา
มาทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว 
(500,000 บาท) 
3. อบรมใหความรูบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวในชุมชนในการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจดัการทองเที่ยว 
โดยชุมชน (500,000 บาท) 
4. จัดงานฟ้ืนฟูการทองเที่ยวเชงิ
สรางสรรคแ เพ่ือกระตุนเศรษฐกจิฐาน
ราก จังหวัดระยอง สงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน        
(3,000,000 บาท) 
5. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยว 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง 
Familiarization (FAM Trip)    
น าผูประกอบการดานการทองเที่ยว
เดินทางมาส ารวจเสนทางการ
ทองเที่ยว (3,000,000 บาท)    
6. จัดงานสงเสริมขายสินคาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง 
(Road Show) โดยน าชุมชน
ทองเที่ยวของจังหวัดระยอง ไป
น าเสนอสินคาทางการทองเที่ยวโดย
ชุมชน เพ่ือสรางการรับรูสู
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวใน
พ้ืนที่กลุมคุณภาพในกรุงเทพฯ 
นครราชสีมา (5,000,000 บาท) 

กีฬาจังหวัด
ระยอง 
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โครงสร้างพ้ืนฐานชุมชน 
1 โครงการซอมแซมคลองสง

น้ าคลองใหญ 
8,000,000.00 1. กอสรางดาดคอนกรีต ความ

ยาวไมนอยกวา 300 เมตร 
2. ถมบดอัดถนนคันคลองผิว
ทางลูกรัง ความยาวไมนอยกวา 
15 กิโลเมตร 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

รวม 1 โครงการ วงเงินรวม 8,000,000.00   
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ  

เป็นวงเงินทั้งสิ้น 
65,141,800.00 

  

 

ข้อสังเกต : 3 ล าดับแรกโครงการสวนใหญของจังหวัดระยองที่เสนอจะเป็นประเภทดานโครงสรางพื้นฐาน 
ชุมชน คิดเป็นรอยละ 68.12 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยว คิดเป็นรอยละ 22.26 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด และล าดับที่ 3 คือ 
ดานแหลงน้ าชุมชน คิดเป็นรอยละ 5.38 ของวงเงินที่เสนอทั้งหมด 
แต่ทั้งน้ี : เมื่อ สศช. แจงผลการพิจารณาโครงการเบื้องตน พบวา โครงการที่ไดสวนใหญจะเป็นดานเกษตร ผลิตภัณฑแชมุชน และทองเที่ยวชุมชน 

๕. ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
 ในการด าเนินการพัฒนาเสนอ แผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ของ
จังหวัดระยองในภาพรวมมีปใญหา อุปสรรคแ และแนวทางการแกไข ดังนี้ 

7. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
วิเคราะหแอัตลักษณแทองเที่ยวชมุชน 
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยว
เพ่ือรองรับกลุมทองเที่ยวคุณภาพ/   
ผูมีก าลังซื้อ (3,000,000 บาท)   
8. จัดงานสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดระยองน าเสนอการ
ทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดระยองใน
ภาพของการจัดงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก และสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดระยอง  (3,500,000 บาท) 

รวม 2 โครงการ วงเงิน 23,500,000  

แหล่งน้ าชุมชน 
1 โครงการขุดแหลงน้ าในพ้ืนที่

อางเก็บน้ าประแสรแ จุดที่ 2 
9,500,000 ขุดแหลงน้ าในพ้ืนที่อางเก็บน้ าประ

แสรแ กวาง 150 เมตร ยาว 340 
เมตร ลึก 5 เมตร ความจุประมาณ 
200,000 ลูกบาศกแเมตร 

โครงการสงน้ า
และบ ารุงรักษา
ประแสรแ 

รวม 1 โครงการ วงเงินรวม 9,500,000   
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 5.1 แนวทางการด าเนินงานของจังหวัดระยอง ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ของรัฐบาล 
   หลักเกณฑ์และแนวทางลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 
(เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน) มีดังนี้ 

   (1) สนับสนุนใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดในทองถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวโดยใหความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพดานเกษตรและอาหาร ดานการจัดการน้ าชุมชน 
ดานเศรษฐกิจสรางสรรคแและการทองเที่ยวชุมชน และดานการจัดการขอมูลชุมชนขนาดใหญ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับสังคมในอนาคต 
   (2) สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคแและการทองเที่ยวชุมชนมาใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑแและบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพ้ืนที่ โดยการใชความรูทางวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ภูมิปใญญาและความคิดสรางสรรคแ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคาและบริการ หรือยกระดับผลิตภัณฑแชุมชน OTOP และการทองเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาดานการตลาด
ใหทันสมัย 
   (3) สนับสนุนชุมชนทองเที่ยวใหมีความพรอมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการทองเที่ยว
ตามวิถีใหม (New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก และการใหบริการตาง ๆ ที่ค านึงถึง
มาตรฐานแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานดานสาธารณสุข โดยค านึงถึง
ศักยภาพของทองถิ่น สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ SMEs สหกรณแ วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
เกษตรกรในทองถิ่นและชุมชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก 
   (4) สอดคลองกับการแกปใญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ประสานการด าเนินงานและบริหารจัดการรวมกันเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน โดยใหความส าคัญกับการมีสวนรวม
ของภาคีการพัฒนา ไดแก ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกร/สถาบั น/กลุม
เกษตรกร องคแกรไมแสวงห าก าไร และภาคประชาชน 
   (5) ใหความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดชองวางหรือสรางมูลค่ าเพ่ิมในหวงโซ
คุณคา เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการดานโลจิสติกสแ การแปรรูป การตลาด เป็นตน 
   จากหลักเกณฑแและแนวทางตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดก าหนดขางตน จะเห็นไดวาเป็นแนวทางที่คอนขางกวาง ไมเฉพาะเจาะวาจังหวัดควรจะเสนอ
โครงการประเภทใด ท าใหเกิดปใญหาการเสี่ยงโครงการที่ซ้ าซอนกันระหวางหนวยงาน ขณะเดียวกันการจัดท า
โครงการที่เสนอมีลักษณะกระจัดกระจาย ไมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับโครงการที่เสนอแกปใญหาในเรื่องใด 
อาทิ ในเรื่องรายได หรือการผลิต สงผลท าใหโครงการที่จัดท าไมตอบสนอง หรือแกไขปใญหาความเดือดรอน
ของประชาชน 
   แนวทางการแกไข ควรมีการศึกษาหลักเกณฑแแนวทางในการพิจารณา ใหน า
แผนงาน โครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม(แผนงานที่ 3.2 : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน) 
ใหชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือใหหนวยงานที่เสนอโครงการตรงกับภารกิจหนาที่ของหนวยงาน ไมซ้ าซอนกันระหวาง
หนวยงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการตอบสนองการแกไขปใญหาของประชาชน 
   ทั้งนี้   เนื่องจากการเสนอโครงการของจังหวัดระยองเป็นโครงการที่เสนอขอ
งบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐานชุมชน ซึ่งไมตรงกับกรอบวัตถุประสงคแของกรอบแผนงานฯ ตามที่รัฐบาลก าหนด 

  ปัญหาอุปสรรคฯ  
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  คือ ความไมชัดเจนในหลักเกณฑแ และแนวทางการพิจารณาแผนงานโครงการตาม
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (แผนงาน 3.2 : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน) 

 ๕.๒ แนวทางการด าเนินงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของจังหวัดระยอง  

   ถึงแมวาจังหวัดระยองมิไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล แตดวยความเขมแข็งของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งมีภูมิคุมกันตนเองที่ดี 
จังหวัดระยองจึงมีแนวทางการด าเนินงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยการบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ อาทิ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน องคแกรภาคประชาชน/อาสาสมัคร  
(จิตอาสาฯ /อสม./อปพร.) และภาคราชการ ดังนี้  

1) การบูรณาการหน่วยงาน 

 

2) การบูรณาการด้านงบประมาณ (ในการฟื้นฟูฯ) 
2.1) กระทรวง กรม ที่เก่ียวของ (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) งบประมาณเพ่ือแกไขปใญหาเฉพาะในพ้ืนที่ เชน 
2.9) งบประมาณตามแผนการแกไขปใญหามาบตาพุดอยางครบวงจร   
2.10) งบประมาณบูณรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
2.11) งบประมาณจากภาคเอกชน  (CSR) (ปตท.  SCG สมาคม ฯลฯ) 
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3) การจัดตั้งศูนย์ และแต่งตั้งคณะท างานฯ  ดังนี้ 
 

(1) จัดตั้งศูนยแบริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยแบริหารและประสานการ
ปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดระยอง 

(2) คณะท างานควบคุมการกักตุนสินคาในสถานการณแการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง 

(3) คณะท างานจัดระบบการขนสงสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจ าเป็นตอ
การด ารงชีวิตประจ าวันในสถานการณแการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(4) คณะท างานศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือสนับสนุนศูนยแปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยแและสาธารณสุข ทาอากาศยานอูตะเภาจังหวัดระยอง 

(5) คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนยแบริหารและประสานการปฏิบัติเพ่ือ
เฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง 

(6) ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานดานติดตามผูไดรับผลกระทบและ     
การเยียวยา 

 4) กิจกรรมในการด าเนินการฟื้นฟูฯ ของจังหวัดระยองด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) จัดกิจกรรมโดยภาครัฐและเอกชน เชน จัดวิ่งการกุศล แสดงดนตรี มหกรรม
สินคา ฯลฯ ทุกวันเสารแอาทิตยแถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2563 (เพ่ือใหคนจากตางจังหวัดเขามารวมกิจกรรม) 
  (2) การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหกับหมูบานชุมชน  
         โดยกองทุนพัฒนาไฟฟูาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อาทิ การสงเสริมเลี้ยงไก  โครงการสราง
อาชีพ สรางรายไดสูชุมชน 

 5) ปัญหาอุปสรรค 
 ด้านการบริหารจัดการ 

- ไมมีระบบฐานขอมูลที่เป็นปใจจุบัน และไมมีระบบขอมูลส าหรับประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร อาทิ จ านวนแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย/แฝงที่กลับภูมิล าเนา และที่กลับเขา
มาท างานหลังสถานการณแโควิด-19 คลี่คลาย 

- ไมมีการก าหนดแผนงานและเปูาหมายในการด าเนินงาน 
- ไมมีการบูรณาการดานขอมูลระหวางหนวยงาน 
- ไมมีการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือน ามาใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนินงาน 
- ขาดการรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหแสถานการณแ 
- ไมไดรวบรวมขอมูลในการฟ้ืนฟูทั้งหนวยราชการ และ อปท. ภาคเอกชน 

มูลนิธิตางๆ 
- ไมไดจัดท าแผนการฟื้นฟูใหเป็นระบบ 
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 ด้านงบประมาณ 

   - ไมมีปใญหา  เนื่องจากไดรับงบประมาณจาก อปท. และกองทุนพัฒนาไฟฟูา
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 ด้านบุคลากร 

   - บุคลากรภาครัฐ และ อปท. ไมกลาที่จะด าเนินงานโครงการฯ อยางเต็มที่ 
เนื่องจากกลัวเรื่องกระบวนการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. และ สตง.  
มาตรการการควบคุมของรัฐบาล 
   - ไมสามารถด าเนินกิจกรรมไดตามที่ตองการ 
 
๖. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 จากแนวทางการด าเนินงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของจังหวัดระยอง ดังนี้  
 1) ประชาชนไดรับถุงยังชีพและเงินสนับสนุนในการด ารงชีวิต 
 2) ประชาชนมีความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
   3) ประชาชนไดรับประโยชนแจากการพักช าระหนี้ของสถาบันการเงิน และการลดคาใชจายดาน
สาธารณูปโภค และไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 
๗. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ 
  จากการศึกษาโดยสอบถามผู แทนที่ เกี่ยวของของจังหวัดระยอง ในประเด็นทัศนคติของ 
กลุมตาง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (แผนงาน 
๓.๒ : เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้ 

๑) กลุมภาคราชการ พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของโดยภาคสวนจะเสนอโครงการโครงสราง
พ้ืนฐาน ไดแก การสรางระบบแหลงน้ า เป็นตน ไมสอดคลองกับหลักเกณฑแที่รัฐบาลก าหนด ท าใหโครงการที่
เสนอไปไมผานในการพิจารณาเบื้องตน เนื่องจากโครงการที่เสนอขอโครงการไมตอบการแกไขปใญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในสภาพการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนาฯ 

๒) กลุมองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมภาคราชการที่สวนใหญ
เสนอโครงการ โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การสรางถนน แหลงน้ า ซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑแที่รัฐบาลก าหนด
ท าใหโครงการไมผานการพิจารณาเบื้องตน ไมตอบสนองการแกไขปใญหาความเดือดร อนของประชาชนใน
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ 

๓) ภาคประชาชน โดยภาพรวมยังเห็นวาโครงการที่ภาครัฐและองคแกรปกครองทองถิ่นเสนอ
ขอโครงการยังไมใชโครงการที่แกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนในสถานการณแการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาฯ 

 
๘. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาพบวา ผูวาราชการจังหวัดระยองและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของจังหวัดระยอง ไมไดประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ อยางไรก็ดี คณะ
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นักศึกษาไดวิเคราะหแปใจจัยความส าเร็จ ขอจ ากัดทางการบริหาร บทเรียนและประสบการณแการท างานที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 ๑.ผูน ามีวิสัยทัศนแในการบริหารจัดการ กลาคิด กลาท า 
 ๒.หนวยงานทุกภาคสวน รวมทั้งประชาชนของจังหวัดระยอง มีความเขมแข็ง 
 ๓.การสรางการรับรูความเขาใจแกผูมีหนาที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
สถานการณแ ผูไดรับผลกระทบ แหลงงบประมาณ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตาม
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
 ๔.การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเปิดโอกาสใหเสนอแนะ ตัดสินใจทางเลือก 
รวมลงมือปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบตอแผนงาน โครงการ 
 ๕.หนวยงานทุกภาคสวนมีการบูรณาการ ประสานงานกันไดเป็นอยางดี 
 ๖.ประชาชนมีความเชื่อมั่นในองคแกรท าใหการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ด าเนินการไปอยาง
มีประทธิภาพ 
 
๙. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

  ในการจัดท าขอเขียนโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของจังหวัดระยองมี
บทเรียนทางการบริหารราชการ ดังนี้ 

  ๙.๑ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   จังหวัดระยองโดยผูวาราชการจังหวัดทราบวาจะมีการด าเนินการในการจัดท าขอเสนอ
โครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ จึงไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมซักซอมและ
มอบนโยบายการด าเนินงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการการขึ้นมาเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการซึ่ง
ประกอบดวยหนวยงานระดับจังหวัดที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการพิจารณาโครงการ รวมทั้งมีผูแทน
จากภาคเอกชน และประชาชนเขารวมดวย ซึ่งท าใหการเสนอโรงการผานความเห็นชอบจากตัวแทนทุกภาคสวน 

 

 

๙.๒ การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมเสนอโครงการ 

 เนื่องจากขอจ ากัดที่ส าคัญของการด าเนินเสนอโครงการ คือเรื่อง ระยะเวลาที่คอนขาง
จ ากัด มีเวลาใหหนวยงานสวนกลางพิจารณา ทั้งนี้ จังหวัดระยองจึงไดแจงใหหนวยงานพิจารณาโครงการที่อยู
ในแผนพัฒนา หรือบรรจุในแผนของหนวยงานไดแลว เพ่ือความรวดเร็วในการเสนอ เป็นตน 

 

๙.๓ การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาคเอกชน กองทุน 

ในการเขามามีสวนรวมในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการแพรระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
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ในสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ท าใหเกิดผลกระทบดาน
เศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยองไดมีการประสานของความรวมมือภาคเอกชน 
กองทุน เขามามีสวนรวมในการแกไขปใญหาดังกลาว ไดแก การประสานส านักงานกองทุนพัฒนาไฟฟูาเทคนิค
อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง ใหมามีบทบาทชวยเหลือแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนใน
พ้ืนที่ของจังหวัดระยอง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน( กก.) ไดแจงวาคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๖๐) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได
พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟูาในพ้ืนที่ประกาศ(กองทุนฯ) ตามนโยบายภาครัฐ
ดังกลาว และมีมติใหกองทุนฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) กองทุนฯ เรงด าเนินการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก กกพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

๒) ใหกองทุนฯ พิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการชุมชนที่ไดรับอนุมัติตามแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในกรณีที่ยังไมไดด าเนินการ โดยใหพิจารณาทบทวนเพ่ือด าเนินโครงการดาน
การบริหารจัดการน้ าเพ่ือรับมือสถานการณแภัยแลงในพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
ภาพรวม และโครงการที่สงเสริมใหเกิดการจางงาน การใชวัสดุอุปกรณแ และการใชผูประกอบการในทองถิ่น
ด าเนินงานเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนเงินทุนในทองถิ่นเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณแการแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)  

 สัดส่วนงบประมาณโครงการชุมชน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ กกพ. ก าหนด  
 

สัดส่วนงบประมาณโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟูาประเภท ก 
โครงการขนาดใหญ่ ตามนโยบาย กกพ. ดานสุขภาพ การศึกษา 

และการพัฒนาอาชีพ 
รอยละ ๒๐ 

โครงการชุมชน (งบประมาณสูงกวา ๓ แสน
บาทตอโครงการ) 

ไมนอยกวา รอยละ ๕๐ 

โครงการขนาดเล็ก โครงการชุมชน (งบประมาณไมเกิน ๓ แสน
บาทตอโครงการ) 

ไมเกิน รอยละ ๓๐ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 

โครงการชุมชน สัดส่วนที่ 
กกพ.ก าหนด 

งบประมาณตาม
สัดส่วน(บาท) 

 กรอบจัดสรรของ คพรฟ. 
สัด 
ส่วน 

งบประมาณ 

โครงการตามนโยบาย
ดานสุขภาพ 
การศึกษา และ 
การพัฒนาอาชีพ 

๒๐ % 84,250,000 ๑.ดานสุขภาพ   
๒.ดานการศึกษา   
๓.ดานการพัฒนาอาชีพ   

โครงการชุมชน 
งบประมาณสูงกวา 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๐ % 210,625,000 ๑.งบฉุกเฉิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
๒.ภาครัฐ(โครงการขนาดใหญ)  ๑๐๒,๘๑๒,๕๐๐ 
๓.โครงการชุมชน(สูงกวา ๓  ๑๐๒,๘๑๒,๕๐๐ 
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โครงการชุมชน สัดส่วนที่ 
กกพ.ก าหนด 

งบประมาณตาม
สัดส่วน(บาท) 

 กรอบจัดสรรของ คพรฟ. 
สัด 
ส่วน 

งบประมาณ 

แสน 
โครงการชุมชน 

งบประมาณไมเกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๐ % ๑๒๖,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการฌาปณกิจ  ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
๒.โครงการจัดสรรพื้นที่
ประกาศ 

 ๑๒๐,๓๗๕,๐๐๐ 

  เทศบาลเมืองมาบตาพุด 55 % 66,206,250 
  เทศบาลเมืองต าบลบานฉาง 11 % 13,241,250 
  เทศบาลเมืองบานฉาง 9 % 10,833,750 
  เนินพระ 9 % 10,833,750 
  ทับมา 8 % 9,630,000 
  มาบขา 8 % 9,630,000 

 100 % 421,250,000    

หมายเหตุ โครงการชุมชนขนาดเลก็ (งบประมาณไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอโครงการ) รวมทั้งสิ้นไมเกิน  106,043,798 บาท 
 
๑๐. ข้อเสนอแนะของการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคม ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)  

      มีดังนี้ 

 ๑) จังหวัดตองมีการวางแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ชัดเจน พรอมทั้งก าหนดแผนงาน
และเปูาหมายในการด าเนินการ โดยสื่อสารและประชาสัมพันธแใหทุกภาคสวนไดรับทราบอยางทั่วถึงและ
ถูกตองตรงกัน พรอมทั้งมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือน ามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางด าเนินการได
ทันการณแ 

 ๒) จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลที่สามารถใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  

 3) เนื่องจากแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ใหความส าคัญกับแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองมีความรู ความสามารถในการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดและ
เสียหายตอราชการ เห็นควรใหมีการจัดอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ใหมีความรูที่สามารถ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 

 4) ขณะที่เหตุการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีการ
แพรระบาดอยู เพ่ือไมประมาทจึงยังตองติดตามเฝูาระวังและใชมาตรการการปูองกันในเรื่องตาง ๆ ในพ้ืนที่
อยางเขมงวด 

 5) ควรจัดตั้งศูนยแปฏิบัติการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ประกอบดวย  

  - ฝุายขอมูลและสารสนเทศ ท าหนาที่รวบรวมขอมูลของหนวยงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
จัดท าฐานขอมูลดานตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานและสุดทายท าระบบ Big Data หรือระบบบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของจังหวัดระยอง       
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เพ่ือวิเคราะหแสถานการณแและสามารถแกไขปใญหาไดทันที รวมทั้งสามารถชวยในการวางแผนวิเคราะหแเรื่องอ่ืน ๆ 
ในอนาคต 
 - ฝุายแผนงาน โครงการ ท าหนาที่จัดท าแผนงาน โครงการ รวมทั้งวิเคราะหแแผนงาน
โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศที่ไดจากฝุายขอมูลสารสนเทศในการพิจารณา
ความเหมาะสมและคุมคาเพ่ือเสนอผูบริหารตอไป 
 - ฝุายติดตามและประเมินผล หนาที่ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน  
โครงการ ชวยใหค าแนะน า แกไขปใญหา และรายงานใหผูบริหารทราบ 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
ในระดับจังหวัดระยอง 
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การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  

ในระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

47 
 

 

รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 
ในระดับอ าเภอวังจันทร์ 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 7 (กป.7)  

 
นางยุพิน  เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด หัวหน้าส านักงานจังหวัดน่าน    
นายพัชระ  สิมะเสถียร นายอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ    

ช่วยราชการส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
นายวีรวิทย์  โพธิ์เขียว นายอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี   
นายวิสูตร  พฤกษสุวรรณ นายอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   
นายวรัตม์  มาประณีต นายอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง   
นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ ์  ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา   

ช่วยราชการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
นายสุวิชัย  สินบังเกิด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี   
นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๘   
นายปราณพงษ์ ติลภัทร อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่ศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไปอ าเภอวังจันทร์ 

 
 แผนที่อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง 

 
  อ าเภอวังจันทรแ เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยแยกจากอ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง จัดตั้งเป็น
กิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ และไดรับพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอ าเภอขึ้นเป็น “อ าเภอวัง
จันทรแ” เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ โดยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง มีระยะทาง
หางจากจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 247 ,030.62 ไร มีอาณาเขตติดตอกับอ าเภอ
ใกลเคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอ าเภอหนองใหญ อ าเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
 ทิศใต ติดตอกับอ าเภอแกลง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันออก   ติดตอกับอ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอ าเภอบานคาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

  โดยอ าเภอวังจันทรแ แบงการปกครองออกเป็น 4 ต าบล 29 หมูบาน มีการปกครองทองถิ่น                
2 รูปแบบ คือ เทศบาล 1 แหง (คือเทศบาลต าบลชุมแสง) และองคแการบริหารสวนต าบล 4 แหง (ไดแก
องคแการบริหารสวนต าบลชุมแสง  องคแการบริหารสวนต าบลวังจันทรแ  องคแการบริหารสวนต าบล                     
พลงตาเอี่ยม และองคแการบริหารสวนต าบลปุายุบใน)  
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 ปใจจุบันอ าเภอวังจันทรแมี ครัวเรือน จ านวน ๑๐,๖๐๙ ครัวเรือน และมีประชากร จ านวน 22,323 
คน เป็นชาย 11,070  คน หญิง  11,253  คน  
  สภาพเศรษฐกิจ :  
  โครงสรางดานเศรษฐกิจของอ าเภอวังจันทรแ ประกอบดวย ๓ สวนส าคัญ คือ  
 ภาคเกษตรกรรม : มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 226 ,845 ไร ครอบครัวเกษตรกร 3,308 
ครอบครัว คิดเป็น 80% ของประชากรทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได  ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน มะมวง
หิมพานตแ ปาลแม มันส าปะหลัง ออย สับปะรด ฯลฯ  
 ภาคอุตสาหกรรม  : อ าเภอวังจันทรแ อยูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม จ านวน 6 แหง และตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก าหนดใหพ้ืนที่
อ าเภอวังจันทรแเป็นพ้ืนที่เปูาหมายที่จะพัฒนาใหเป็นเขตวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECI) 
 ภาคพาณิชยกรรม 
  เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแเป็นพ้ืนที่ปลูกผลไม จึงมีแผงตลาดผลไมตั้งอยูริมถนนสองขางทาง พ้ืนที่
ต าบลชุมแสง พลงตาเอ่ียม วังจันทรแ   ซึ่ งสวนใหญ  จะขายทุเรียน เมื่อออกผลผลิต ตามฤดูกาลใน                 
ชวงเดือนเมษายน – กรกฎาคม  ของทุกปี 
 จากโครงสรางดานเศรษฐกิจดังกลาวท าใหอ าเภอวังจันทรแ มีรายไดเฉลี่ย  191 ,636  บาท/
ครัวเรือน/ปี และรายไดเฉลี่ยตอหัว จ านวน 83,460  บาท/คน/ปี 
 ดานการศึกษา 
  อ าเภอวังจันทรแ มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 1๖ แหง 
มีนักเรียน จ านวน 3,531 คน นอกจากนี้ อ าเภอวังจันทรแยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยีชั้นสูง ไดแก สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนก าเนิดวิทยแ และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา 
 ดานสาธารณสุข 
 อ าเภอวังจันทรแมีสถานพยาบาลและสถานที่ใหบริการเกี่ยวกับสาธารณสุข ประกอบดวย 

๑. โรงพยาบาลชุมชน    ๑  แหง 
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล    ๗  แหง 
๓. คลินิก     ๑  แหง 
๔. รานขายยา    ๕  แหง 
๕. ศูนยแสาธารณสุขมูลฐาน          ๒๔  แหง 
๖. ศูนยแสมุนไพร      ๑  แหง 

https://www.eeco.or.th/th/eec-act
https://www.eeco.or.th/th/eec-act
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ส่วนที่ 2 
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ในพื้นที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

 ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอ าเภอ           
วังจันทร์ จังหวัดระยอง  
  ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน อ าเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 

 ไมพบผูติดเชื้อในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแแตอยางใด 
 มีผูเดินทางเขามาในพ้ืนที่ ๕๑๘ คน แบงเป็น 
o เป็นผูเดินทางจากจังหวัดอื่นในประเทศ   ๕๑๑ คน  
o เป็นผูเดินทางมาจากตางประเทศ        ๗ คน  
ซึ่งผูเดินทางทุกคนผานกักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการ ๑๔ วันกอนเขาพ้ืนที่ 

 การลงทะเบียนผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของอ าเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  
o มีผูมาลงทะเบียนผานระบบ Thai QM จ านวน 2,090 คน  
o ผูที่ลงทะเบียนสวนใหญจะเป็นเกษตรกรและผูที่มีอาชีพรับจางทั่วไป 
o สาเหตุที่มีผูมาลงทะเบียนนอยเนื่องจากประชากรสวนใหญของอ าเภอวังจันทรแ เป็น

เกษตรกรมากกวารอยละ ๘๐ ซึ่งในปีการผลิต ๒๕๖๒/๑๕๖๓ เกษตรกรชาวสวนผลไมที่
ปลูกทุเรียน มังคุด ขนุนและผลไมอ่ืนๆ มียอดจ าหนายผลผลิตทางการเกษตรสูงมาก แม
ในชวงสถานการณแโควิด-19 เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ าหน่ายสินค้า จากเดิม
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผ่านพ่อค้าคนกลาง มาเป็นการน าเอาเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ท าให้รายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นมากกว่า ๑.๕ เท่า เนื่องจากเดิม ราคาสินค้าที่
จ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายในราคาค่าส่ง แต่เมื่อน าวิธีการขายสินค้าออนไลน์มาใช้ ราคา
ขายปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค้าปลีก และชาวสวนก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง ส่งผลให้
เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 

  ๒. การฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019              
(COVID-19) ในพื้นที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ
ไทยที่สงผลกระทบตอสภาพความเป็นอยูของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอันมาก และ
เพ่ือประโยชนแในการแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลไดตราพระราช          ก าหนดใหอ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ใหกระทรวงการคลัง              โดยการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกูเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย มีมูลคารวมกันไมเกินหนึ่งลานลานบาทโดยตองลงนามในสัญญากูเงิน หรือออกตราสารหนี้
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ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการกูเงินตามพระราชก าหนดนี้ เป็นการกูเงิน โดยมีวัตถุประสงคแ
เพ่ือ  
  (๑) เพ่ือแกไขปใญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (๒) เพ่ือชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแกภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ  ซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (๓) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                        
โคโรนา ๒๐๑๙ 
   โดยแผนงานหรือโครงการใชจายเงินกูเพ่ือเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบดวย 
   (๓.๑) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการคา การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา การลงทุน ทองเที่ยวและบริการ 
   (๓.๒) แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
สรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดส าหรับผลผลิตและผลิตภัณฑแชุมชน การจัดหาปใจจัยการผลิตและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑแทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึง
ชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑแทองถิ่นและ
ชุมชน 
   (๓.๓) แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชนเพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติไดโดยเร็ว 
   (๓.๔) แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะตอไป 

 ๓. โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ 
  จังหวัดระยองไดแจงใหสวนราชการและอ าเภอจัดท าโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขึ้น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือน ามาใชเป็นปใจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อฟ้ืนฟูและแกไขปใญหาเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ ซึ่งอ าเภอวังจันทรแไดแจงใหสวนราชการ ต าบล หมูบานและ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ไดส ารวจปใญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งไดรับผลกระทบดาน
เศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏ
ว่ามีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ประกอบดวย 
   ๓.1 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม   

 งบประมาณ 1,300,000 บาท  
 หนวยด าเนินการเทศบาลต าบลชุมแสง 
 วัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะในการฝึกอาชีพในการเย็บจักร

อุตสาหกรรมใหแก แมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง    



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

52 
 

 กลุมเปูาหมาย แมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบล    
  ๓.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดน้ าชาวสวนพลงตาเอ่ียม หมูที่ 3 
ต าบล พลงตาเอี่ยม 

 งบประมาณ 1,795,300 บาท     
 หนวยด าเนินการองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม  
 วัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมและพัฒนาดานการประกอบอาชีพเกษตรและสงเสริม 

รานขายผลิตภัณฑแใน ชุมชน/ทองถิ่น 
 3.๓ โครงการวางทอเพ่ือการเกษรตสาย สหกรณแ-เขาหวาย จากแยก ร.ร.คลองบางบอ-ถนน
สายศรีโสภณ-วังโพรง แยกเขาถนนสาย สุเหลา-เขาหวาย หมูที่ 4 ต าบลพลงตาเอี่ยม  

 งบประมาณ 9,553,000 บาท     
 หนวยด าเนินการองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม  
 วัตถุประสงคแเพ่ือบรรเทาปใญหาความเดือดรอนของเกษตรจากปใญหาภัยแลง 

และมีน้ าส าหรับท าการเกษตรอยางเพียงพอ 
  ๓.๔ โครงการวางทอเพ่ือการเกษตสาย หลังวัดพลงตาเอ่ียม-ผานถนนสายพลงตาเอ่ียม-
หนองหอย แยกเขา ถนนสายหนองเขิน – ส านักมะปริง หมูที่ 3 - หมูที่ 5 ต าบลพลงตาเอี่ยม  

 งบประมาณ 9,872,500 บาท 
 หนวยด าเนินการองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม  
 วัตถุประสงคแ เเ พ่ือบรรเทาปใญหาความเดือดรอนของเกษตรจากปใญหา                

ภัยแลง และมีน้ าส าหรับท าการเกษตรอยางเพียงพอ 
   ๓.๕ โครงการยกระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานของผลไมไทยสูสากล อ าเภอวังจันทรแ 
งบประมาณ 14,735,880 บาท 

 หนวยด าเนินการเกษตรอ าเภอวังจันทรแ 
 วัตถุประสงคแเเพ่ือพลิกฟ้ืนกิจกรรมเศรษฐกิจเพ่ิมศักยแภาพและยกระดับ การคา 

การผลิด และการบริการ ในภาคเกษตรกรรม ของอ าเภอวังจันทรแ 
   ๓.6 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ า สระเก็บน้ าสาธารณะ ในเขต ต าบลปุายุบใน  

 งบประมาณ 8,935,800 บาท 
 หนวยด าเนินการองคแการบริหารสวนต าบลปุายุบใน 
 วัตถุประสงคแเเพ่ือใหประชาชนและภาคการเกษตรที่อยูในเขตพ้ืนที่ดังกลาวมีน้ า

เพียงพอตอการผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
 จากการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู1 ในชั้นตนไมไดอนุมัติให
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ เ พ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ไดรับผลกระทบจาก                  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามท่ีอ าเภอวังจันทรแเสนอ 

                                                           
1  คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูประกอบดวย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เป็นประธาน

กรรมการ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอ านวยการส านักงบประมาณ ผูอ านวยการส านักงานบรหิาร
หนี้สาธารณะ ผูอ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคณุวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจ านวนไมเกินหาคน เป็น
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 แตอยางไรก็ดี  เ พ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ                  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลไดมีการสนับสนุนงบประมาณใหด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมใหกับฟ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแเบื้องตน ๒ โครงการ คือ 
  (๑) โครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโร
นา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในเขตทองที่  :               
1 คน 1 ต าบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีระยะเวลาจาง จ านวน ๔ เดือน คือ 
ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
 (๒) โครงการโคก หนอง นา โมเดล จัดสรรผานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งมีพ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ จ านวน 6 พ้ืนที่เปูาหมาย ขณะนี้ไดมีการก าหนด
พ้ืนที่เปูาหมายและประเมินความพรอมเรียบรอยแลว อยูระหวาง ออกแบบพ้ืนที่เปูาหมาย ซึ่งโครงการนี้ไดมี
การมอบหมายใหส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังจันทรแ เป็นหนวยด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ ขัน้ตอนและความกาวหนาในการด าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดลของอ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง 
 

 ๔. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  นอกจากการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตาม พระราชก าหนดใหอ านาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก              
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว อ าเภอวังจันทรแไดด าเนินการชวยเหลือ
ประชาชนชาวอ าเภอวังจันทรแ ผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้ 
 
 
                                                                                                                                                                                     

กรรมการ ใหรองเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมอบหมาย เป็นเลขานุการ และผูแทนส านักงบประมาณ และผูแทนส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ เป็น
ผูชวยเลขานุการรวม โดยใหส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับผิดชอบงานวิชาการและธรุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู 
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แผนภาพ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง 

 
  ๔.๑  มอบถุงยังชีพและปใจจัยด ารงชีพ :  
   จากการส ารวจขอมูลประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                 
โคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ตากระบบฐานขอมูล Thai QM มีจ านวนทั้งสิ้น ๒,๐๙๐ 
คน กระจายอยูตามต าบลตาง ๆ เมื่ออ าเภอไดรับบริจาคถึงยังชีพและปใจจัยในการด ารงชีพอ่ืนๆ จากจังหวัด
ระยอง เหลากาชาดจังหวัดระยอง ภาคเอกชนและประชาชนผูมีจิตกุศลมา อ าเภอวังจันทรแจะด าเนินการ
จัดสรรถุงยังชีพและปใจจัยด ารงชีพใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบกระจายในทุกต าบลจนครบถวน ท าให
ประชาชนที่ไดรับถุงยังชีพสามารถด ารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในชวงสถานการณแการแพร ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๔.๒ มอบหนากากอนามัย :  
   ในการปูองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนาการอนามัยถือเป็น
อุปกรณแในการปูองกันโรคที่ส าคัญ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยไดมีนโยบายใหองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหงด าเนินการผลิตหนากากผาส าหรับแจกจายใหกับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ งองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้ง ๕ แหงของอ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ไดสนองตอบนโยบายดังกลาวจัดท าหนากากผาแจกจาย
ใหกับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือใหในการปูองกันการแพรระบาด นอกจากหนากากผาแลว ทางอ าเภอวังจันทรแ
ไดรับบริจาคหนากากอนามัยจากองคแกรการกุศล บริษัทเอกชนและประชาชนผูมีจิตกุศลบริจาคมาเพ่ิมเติม 
อ าเภอวังจันทรแไดด าเนินการจัดสรรและแจกจายใหกับประชาชนในพ้ืนที่ พรอมทั้งมีการรณรงคแใหประชาชน
ทุกคนสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งที่ออกจากบาน รวมทั้งการสรางความตระหนักรูวาหากไม
สวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาจะท าใหเสี่ยงตอการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และยังเป็นการ
ปฏิบัติการตนตามแนวทางวิถีชีวิตใหม New Normal อีกดวย 
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  ๔.๓ ตูปในสุข :  
   จากแนวความคิดที่จะชวยเหลือและแบงกันของเพ่ือมนุษยแในยามที่ยากล าบาก อันเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ าในการด ารงชีวิตผานตูปในสุข อ าเภอวังจันทรแไดน าแนวคิดดังกลาวมาขยายผลในพ้ืนที่ โดยได
มีการตั้งตูปในสุขขึ้นในพ้ืนที่องคแกรปกครองสวนทองถิ่น ๑ แหง ตออยางนอย ๑ ตู ซึ่งจากการด าเนินการ
ดังกลาวก็ปรากฏวามีประชาชนทั้งผูมีความพรอม มีจิตกุศลน าอาหารและสิ่งของมาใสในตูปในสุข เพ่ือแบงปใน
น้ าใจใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ อันเป็นการสรางสังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข 

  ๕.  การ เตรี ยมความพร้อมกรณี เกิดการแพร่ ระบาดโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019                     
รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม่ อ่ืนๆ ในพื้นที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด – 19 ในทุกพ้ืนที่
ทั่วโลก ไมเฉพาะประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอันมาก ท าให ทุกชีวิตในโลก
ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน ชีวิตการท างาน การประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพรอมในการด าเนินการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง ไดก าหนด
แนวทางในการด าเนินการ โดยแบงหนาที่และก าหนดรูปแบบความสัมพันธแพันธมิตรในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาด โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อื่นๆ ในพ้ืนที่ ประกอบดวย 
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แผนภาพ  ผังการเตรียมความพรอมกรณเีกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อื่นๆ ในพื้นที่อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง 

 
 ส าหรับการเตรียมการปูองกันและยับยังการแพรระบาดกรณีเกิดการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา 2019 รอบ 2 หรือโรคอุบัติใหม อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ของอ าเภอวังจันทรแนั้นไดมีการแบงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการด าเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพรระบาดและการฟ้ืนฟูเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบ ดังนี้ 

ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

 การปูองกันและยับยัง การฟื้นฟูเยียวยา 

ส่วนราชการ 
 อ าเภอ 

โดยมีต าบล และ หมูบาน 
เป็นหนวย สนับสนุนการ
ด าเนินการ 

 
• บังคับใชกฎหมาย 

ด าเนินการตามมาตรการที่
รัฐบาล/จังหวัดก าหนด 

• เตรียมความพรอม                    
ดานเครื่องมืออุปกรณแ 

• วางมาตรการคัดกรอง                 
ผูเขาพ้ืนที ่รวมทั้งการ 

• ประสานงานและบูรณาการ 
• สรางการรับรูที่ถูกตองแก

ประชาชน 
 
 

 
• ส ารวจผูไดรับผลกระทบ 
• ใหความชวยเหลือตาม

มาตรการ/แนวทางที่ราชการ
ก าหนด 

• หาชองทางและวิถึการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางรายได  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
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 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
(สสอ.) โดยมี โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพชุมชน และ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบาน 

• เตรียมความพรอมใน 
การรักษา 

• เตรียมความพรอม                    
ดานเครื่องมืออุปกรณแ 

• การคัดกรองผูนาสงสัย 
(PUI) ผูเขาพ้ืนที่ 

• การเฝูาระวังการแพรระบาด 
• การดูแลผูกักกันตนเพ่ือ

สังเกตอาการ 

 

 อ่ืนๆ • บังคับใชกฎหมาย 
ด าเนินการตามมาตรการที่
รัฐบาล/จังหวัดก าหนด 

• สรางการรับรูที่ถูกตองแก
ประชาชน 

• หาชองทางและวิถึการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางรายได  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 

 

ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ตอ) 

 การปูองกันและยับยัง การฟื้นฟูเยียวยา 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

• บังคับใชกฎหมาย ด าเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐบาล/
จังหวัด/อ าเภอก าหนด 

• สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณแ
ก าหนด 

• สรางการรับรูที่ถูกตองแก
ประชาชน และรณณงคแให
ปฏิบัติการตามกฎหมายก าหนด 

• สนับสนุนการด าเนินการอ่ืนๆ 
เพ่ือปูองกันและยับยังการ
แพรระบาดของโรค 

• ใหความชวยเหลือตาม
มาตรการ/แนวทางที่ราชการ
ก าหนด 

• พัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
รายไดเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนตามอ านาจหนาที่ 

 

ภาคเอกชน • สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณแ 
• ใหความรวมมือ ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ด าเนินการตาม
มาตรการที่รัฐบาล/จังหวัด
ก าหนด 

• สนับสนุนและความชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

• เสนอแนะความคิดเห็นหรือหา
ชองทางชวยเหลือผูประสบภัย 
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ตารางแสดงการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการทั้งในภารกิจการปูองกันและยับยังการแพร
ระบาดและการฟื้นฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบ (ตอ) 

 การปูองกันและยับยัง การฟื้นฟูเยียวยา 
ภาคประชาชน • ปฏิบัติตนตามมาตรการ                       

ที่กฎหมายก าหนด 
• เฝูาระวังและใหความรวมมือกับภาค

ราชการ 
• ไมเชื่อและเผยแพรขาวสารเท็จอัน

สรางความตื่นตระหนกแกสังคม 

• ชวยเหลือตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 ๖. การพัฒนาเพื่อรองรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน
อนาคต 

  นอกจากการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยการมอบถุงยังชีพและปใจจัยด ารงชีพ การมอบหนากากอนามัย และตูปในสุข รวมทั้งการไดรับ
งบประมาณตามพระราชก าหนดใหอ านาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพรอมในการใหการชวยเหลือประชาชนชาวอ าเภอวังจันทรแ กรณีเกิดมีการแพร ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกครั้ง หรือเกิดวิกฤตการณแโรคอุบัติใหม อ าเภอวังจันทรแ ไดศึกษาและถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในชวงวิกฤตการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผานมา 
แลวไดวิเคราะหแศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหแพบวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภาพการเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของ                
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง : วังจันทรแ เกษตรวิถีใหม 

 ๕.๑  ศักยภาพของพ้ืนที่ 
• ประชาชนรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                      
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• มีพ้ืนที่การเกษตร 226,845 ไร   
• พืช เ ศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ได แก  ย างพารา  ทุ เ รี ยน  มั ง คุ ด  ปาลแ ม  มะม ว งหิ มพา นตแ                      

มันส าปะหลัง ออย ฯลฯ 
• เป็นที่ตั้งสถาบันวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีชั้นสูง :  สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนก าเนิดวิทยแ 

และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
• เป็นที่ตั้งของอางเก็บน้ าประแสรแ เป็นแหลงเพ่ือการเกษตร 
•  

 ๕.๒   ผลกระทบของวิกฤตการณแโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
• มูลคาการจ าหนายทุเรียนและผลไมเพ่ิมสูงขึ้นสูงขึ้น                      
• เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจ าหนายสินคาจากเดิมจ าหนายใหกับพอคาคนกลาง 

และลง เป็นการจ าหนายสินคาออนไลนแ  
• มีรายไดเพ่ิมสูงขึ้นมากกวา 1.5 เทาตัว เนื่องจาก ราคาขายเทากับราคาจ าหนายในทองตลาด 

ไมรวม คาขนสงซึ่งผูซื้อรับผิดชอบ 
 จากผลศึกษาและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชวงวิกฤตการณแการแพร ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผานมา และการวิเคราะหแศักยภาพของพ้ืนที่พบวา หากมีการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกครั้ง หรือเกิดวิกฤตการณแโรคอุบัติใหม อ าเภอวังจันทรแ ไดจัดท าขอเสนอใน
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ดังนี้ 

• สงเสริมและพัฒนาความรู และศักยภาพ ดานการขายสินคาออนไลนแ 
• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค (ไมขายทุเรียนออน 

รับประกันสินคา) 
• พัฒนาเป็นทุเรียนออรแแกนิค 
• จด GI ทุเรียนวังจันทรแ 
• ขอความรวมมือจาก สวทช.และ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ในการพัฒนานวัตกรรมทุเรียนและ

ผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพดิน และบริหารจัดการน้ าใหมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ๗. การประเมินผลส าเร็จในการบริหารจัดการการฟื้นฟูวิกฤตการณ์การแพร่ ระบาดของ                     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ในการประเมินผลความส าเร็จในการบริหารจัดการการฟ้ืนฟูวิกฤตการณแการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของอ าเภอวังจันทรแ พบวา 
  ๗.๑ เกณฑแการประเมิน 
    ในการประเมินผลความส าเร็จ ไดมีการก าหนดเกณฑแในการประเมินประกอบดวย 

(๑) รอยละความส าเร็จในการไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อ าเภอวังจันทรแขอรับการ
สนับสนุน 
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(๒) ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการใหบรรลุเปูาหมาย 
(๓) รอยละของประชาชนที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายของโครงการ 
(๔) รอยละของประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดรับการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจน

สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข 
   ๗.๒ การประเมินผล 
    จากการด าเนินการตามมาตรการฟื้นฟูวิกฤตการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ของอ าเภอวังจันทรแ พบวา 

(๑) อ าเภอวังจันทรแไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่อ าเภอวังจันทรแ
ขอรับการสนับสนุนทั้ง ๖ โครงการ หากพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินข้อ ๑ อ าเภอวังจันทร์ไม่ผ่านการ
ประเมิน เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  แตอยางไรก็ดี อ าเภอ วังจันทรแไดรับงบประมาณตามพระราช
ก าหนดใหอ านาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปใญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑ โครงการ คือโครงการ
โคก หนอง นา โมเดล จัดสรรผานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพ้ืนที่เปู าหมายในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ จ านวน 6 พ้ืนที่เปูาหมาย ขณะนี้ไดมีการก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายและ
ประเมิน ความพรอมเรียบรอยแลว อยูระหวาง ออกแบบพ้ืนที่เปูาหมาย ซึ่งโครงการนี้ไดมีการมอบหมายให
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังจันทรแ  เป็นหนวยด าเนินโครงกา ร นอกจากนี้  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ยังไดอนุมัติงบประมาณใหอ าเภอส าหรับด าเนินโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ต าบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
โดยมีระยะเวลาจาง จ านวน ๔ เดือน คือ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ใน
อัตรา ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

(๒) หากพิจารณาผลการด าเนินโครงการใหบรรลุผลส าเร็จ สามารถตอบไดใน ๓ กรณ ี
(๒.๑) กรณโีครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : ไมมีความกาวหนา เนื่องจากไมไดรับจัดสรรงบประมาณ   
(๒.๒) กรณีการด าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ซึ่ งจัดสรรงบประมาณ               

ผานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทรแ 
จ านวน 6 พ้ืนที่นั้น ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกพื้นที่เปูาหมาย ประเมินความพร้อมเรียบร้อย โดยต่อไปจะเป็น
การออกแบบ การจัดหาผู้รับจ้างและด าเนินโครงการต่อไป ระดับความส าเร็จอยู่ในขั้นที่ ๑ การเตรียมการ 

(๒.๒) กรณจีางงานผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโค
โรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 
ต าบล จัดสรรผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยนั้น ปรากฎวา อ าเภอวังจันทรแไดวาจางบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ จ านวน ๔ คน ครบตามอัตราก าลังที่ไดรับ
การจัดสรรแลว และผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอทั้ง ๔ รายไดเขาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นตนมา มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก - ดีเดน จึงกลาวไดวา โครงการจ้างงานผู้
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติ
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หน้าที ่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตท้องที่ : 1 คน 1 ต าบล ของอ าเภอวังจันทร์บรรลุ
เปูาหมาย มีความส าเร็จอยู่ในระดับ ๔ คงเหลือเพียงการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจ้างให้ครบ ๑๐๐% 

(๓) รอยละของประชาชนที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเมื่อเทียบกับเปูาหมายของ
โครงการ : ส าหรับกรณีการด าเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นั้น ยังไมสามารถประเมินจ านวนประชาชน
ที่ไดรับผลประโยชนแจากโครงการเนื่องจากอยูระหวางเตรียมการ สวนโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ ผูชวยเหลือเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ต าบล ของอ าเภอวังจันทรแบรรลุเปูาหมาย เนื่องจากมีการ
จางงานผูไดรับผลกระทบใหมีงานท า มีรายได ครบตามอัตราที่ไดรับการจัดสรรแลว 

(๔) ส าหรับการประเมินรอยละของประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดรับการ เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจนสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขนั้น เนื่องจากโครงการจางงานผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ ผูชวยเหลือเจา
พนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขตทองที่ : 1 คน 1 ต าบล เป็นการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบในวงจ ากัด 
สวนการด าเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล ที่อยูระหวางการเตรียมการนั้น นาจะเป็นโครงการที่สามารถท า
ใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดรับการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุขได  
 อยางไรก็ดี นอกจากการด าเนินโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมดังกลาวขางตนแลว หากมีการ
พัฒนาตามขอเสนอในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ทั้ง ๕ ขอ ดังนี้ 

• สงเสริมและพัฒนาความรู และศักยภาพ ดานการขายสินคาออนไลนแ 
• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค (ไมขายทุเรียนออน 

รับประกันสินคา) 
• พัฒนาเป็นทุเรียนออรแแกนิค 
• จด GI ทุเรียนวังจันทรแ 
• ขอความรวมมือจาก สวทช.และ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ในการพัฒนานวัตกรรมทุเรียนและ

ผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา รวมทั้งพัฒนาคุณภาพดิน และบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ นาจะท าให
เศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยองมีความเขมแข็งสามารถยืนหยัดสูกับวิกฤตการณแตางๆ 
ไดอยางมั่นคง และประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยูที่ดี มีรายไดจากการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ในระดับที่สูง มี
ขีดความสามารถดานการแข็งแรง รวมทั้งมีความยั่งยืน อันจะเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยเพ่ือกาว
ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางแนนอน 
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    7                

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
ในระดับอ าเภอวังจันทร์ 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 
ในระดับอ าเภอแกลง 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 4 (กป.4)  

 
นางศิริลักษม ์ เหมาะพิชัย   นายอ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงหบ์ุรี 
นางสาวยุคล นุมาศ ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าส านักงานจังหวัดการญจนบุรี 
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน ์ นายอ าเภอชียงคาน จังหวัดเลย 
นายสมศักดิ ์ สุขประเสริฐ นายอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอ าเภอจังหาร  จังหวดัร้อยเอ็ด 
นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 
นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจงัหวัดกระบี ่
พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์   วิเศษเขตการณ์ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ สรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร 
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ค าน า 
 

  เอกสารรายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่  ๗5 พุทธศักราช ๒๕๖3 ของสถาบันด ารงราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย  โดยท าการประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 รายงานการศึกษานี้จะส าเร็จไมได หากไมไดรับความกรุณาจากทานสุรชัย ยุติธรรมนนทแ  นายอ าเภอ
แกลง และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอ าเภอแกลงทุกทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลและเอกสารที่
เกี่ยวของ  ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเป็นประโยชนแอยางยิ่ง   จนท าใหการศึกษาในครั้งนี้  ส าเร็จลุลวงดวยดี
ทุกประการ 
 สุดทายนี้  ขอมอบคุณคาและประโยชนแอันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ใหแกผูที่เกี่ยวของทุกทาน ซึ่งผู
ศึกษาหวังวาเอกสารดังกลาวจะเป็นประโยชนแแกผูน าไปศึกษาไมมากก็นอย และขอขอบพระคุณผูที่เกี่ยวของ
ทุกทานมา   ณ   โอกาสนี้ 
 
 

                 คณะผู้จัดท า 

         นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗5   
                                                                       กลุ่มปฏิบัติการที่ (ก.ป.) 4 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่ศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอแกลง 
 ข้อมูลทั่วไป 
 อ าเภอแกลงหรืออีกชื่อหนึ่งวา “สามยาน” เดิมมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นจัตวา อยูในเขตการปกครอง
ของมณฑลจันทบุรี มีที่ตั้งอยูบริเวณแหลมเมือง ต าบลปากน้ ากระแส ตอมาเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 
2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการใหโอนเมืองแกลง ที่ข้ึนอยูกับ
มณฑลจันทบุรีไปขึ้นกับเมืองระยองและลดฐานะเป็นอ าเภอและไดยายตัวเมืองมาตั้งอยูที่บานโพธิ์ทอง ต าบล
ทางเกวียน อยูทางทิศเหนือของวัดโพธิ์ทองในปใจจุบันมีหลวงแกลงแกลวกลา (ศรีบุญศิริ)  ด ารงต าแหนง
นายอ าเภอแกลงคนแรก และในปีพระพุทธศักราช 2453 ไดยายจากบานโพธิ์ทองมาตั้งที่บานสามยาน 
เนื่องจากที่เดิมเป็นที่ราบลุมมีน้ าทวมบอยครั้ง การขยายตัวทางสังคมอยางรวดเร็วเป็นเหตุใหที่วาการอ าเภอที่
ตั้งอยูสามยานไมสามารถบริการประชาชนไดสะดวกเทาที่ควร จึงยายที่วาการอ าเภออีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 9 
มกราคม 2541 มาตั้งอยูที่ต าบลทางเกวียน สมัยนายวรชัย อุตตมชัย นายอ าเภอ   แกลงในขณะนั้น โดยได
ขอบริจาคที่ดินจากนายประทุม-นางอุทิศ ซื่อตรง นายโชคชัย เอ่ียมแมนศรี และนายโอบบุญ แยมศิริกุล ซึ่ง
เป็นผูมีจิตเป็นกุศล จ านวน 47 ไร ใชสรางที่วาการอ าเภอแกลงแหงใหมมี   นายสุรชัย  ยุติธรรมนนทแ ด ารง
ต าแหนงนายอ าเภอแกลงคนปใจจุบัน 

 ค าขวัญอ าเภอแกลง 
“ แหลมแมพิมพแสวยหรู  สุนทรภูครูกวี  ประเพณีทอดผาปุากลางน้ า 

อุตสาหกรรมยางพารา  กะปิน้ าปลาขึ้นชื่อ  เลื่องลือผลไม ” 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
       (1) ขนาดและท่ีตั้ง 
  อ าเภอแกลงตั้งอยูทางทิศตะวันออกตอนลางของจังหวัดระยอง อยูหางจากจังหวัดระยอง 
เป็นระยะทาง 47 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 788.46 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 13.5 ของเนื้อที่จังหวัด
ระยองมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

           ทิศเหนือ  ติดตออ าเภอเขาชะเมา และอ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันออก     ติดตออ าเภอแกงหางแมว และอ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
  ทิศใต            ติดตอชายฝใ่งทะเลอาวไทย 
  ทิศตะวันตก       ติดตอกับอ าเภอเมืองระยอง   จังหวัดระยอง 
        (2) ภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนว
ภูเขาบางสวน พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับที่ดอนลูกคลื่นทาง ทิศใตเป็นที่ลาดต่ าลงสูอาวไทย    
มีชายทะเลเวาแหวงติดอาวไทยยาวประมาณ 35 กิโลเมตร หรือรอยละ 35 ของจังหวัดระยอง มีแมน้ าส าคัญ 
1 สาย คือ แมน้ าประแสรแ มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร โดยมีตนก าเนิดจากทิวเขาในจังหวัดชลบุรีไหล
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ผานทองที่ต าบลกระแสบน ต าบลบานนา ต าบลทางเกวียน ต าบลทุงควายกิน และไหลลงสูทะเลที่ต าบลคลอง
ปูนและต าบลปากน้ ากระแส   
       (3) ภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนในฤดูฝนโดยปกติ จะมีฝนตกชุก
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
 ฤดูรอน   เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ   ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน     ถึง เดือนพฤศจิกายน 
 ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม     ถึง เดือนมกราคม  

      (4) แหล่งน้ า 
  แหลงน้ าที่ส าคัญของอ าเภอแกลง อางเก็บน้ าประแสรแ มีที่ตั้งอยูในเขตอ าเภอวังจันทรแ โดย
กรมชลประทานจะปลอยน้ าลงสูแมน้ าประแสรแท าใหมีน้ าตลอดปี นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ าอ่ืน ๆ เชน คลองโพล 
คลองวังหวา คลองละโอก คลองกระแสบน และอางเก็บเขาจุก ซึ่งปริมาณน้ าขึ้นอยูกับปริมาณน้ าฝนในแตละปี   

 2.4 การปกครองการปกครองท้องท่ี  จ านวน 15 ต าบล 147 หมูบาน ประกอบดวย 
  1. ต าบลกระแสบน  ประกอบดวย 14 หมูบาน 
  2. ต าบลบานนา   ประกอบดวย 13 หมูบาน 
  3. ต าบลวังหวา  ประกอบดวย 14 หมูบาน 
  4. ต าบลทุงควายกิน  ประกอบดวย 13 หมูบาน 
  5. ต าบลปากน้ ากระแส ประกอบดวย   8 หมูบาน 
  6. ต าบลกองดิน  ประกอบดวย 11 หมูบาน 
  7. ต าบลทางเกวียน ประกอบดวย 10 หมูบาน 
  8. ต าบลเนินฆอ  ประกอบดวย   9 หมูบาน 
  9. ต าบลคลองปูน   ประกอบดวย   9 หมูบาน 
  10. ต าบลหวยยาง ประกอบดวย   9 หมูบาน 
  11. ต าบลพังราด   ประกอบดวย   8 หมูบาน 
  12. ต าบลสองสลึง ประกอบดวย   8 หมูบาน 
  13. ต าบลชากโดน  ประกอบดวย   8 หมูบาน 
  14. ต าบลชากพง ประกอบดวย   7 หมูบาน 
  15. ต าบลกร่ า    ประกอบดวย   6 หมูบาน 

  2.5 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบดวย เทศบาล 8 แหงและองคแการบริหารสวนต าบล    9  แหง   
 
 
 
 
 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

67 
 

 3) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในเขตอ าเภอแกลง 
     3.1 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จ านวน 4 แหง  ดังนี ้

    1) ส านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง สาขาแกลง 
  2) ส านักงานขนสงจังหวัดระยอง สาขาอ าเภอแกลง 
  3) หมวดทางหลวงแกลง - แขวงทางหลวงระยอง 
  4) ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยอง ประจ าอ าเภอแกลง 

    3.2 หน่วยงานราชการส่วนกลาง  จ านวน  5  แหง ดังนี้ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 
  2) ศูนยแวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝใ่งอาวไทย ฝใ่งตะวันออก 
  3)  สถานีพัฒนาปุาชายเลน ที่ 1 (จังหวัดระยอง) 
  4)  ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล  เขต 9 
  5)  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ สาขาอ าเภอแกลง 

    3.3 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับอ าเภอ  จ านวน 12 แหง ดังนี้ 
  1) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแกลง 
  2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแกลง 
  3) ส านักงานเกษตรอ าเภอแกลง 
  4) ที่ท าการสัสดีอ าเภอแกลง 
  5) ส านักงานปศุสัตวแอ าเภอแกลง 
  6) ส านักงานประมงอ าเภอแกลง 
  7) ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแกลง 
  8) สถานีต ารวจภูธรแกลง 
  9) สถานีต ารวจภูธรบานกร่ า 
  10) สถานีต ารวจภูธรปากน้ าประแสรแ 
  11) ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอแกลง 
  12) หนวยประสานงานปุาไมอ าเภอแกลง 

   3.4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 9 แหงดังนี้ 
  1) ส านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอแกลง 
  2) ส านักงานประปาสวนภูมิภาคอ าเภอแกลง 
  3) ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลง 
  4) ธนาคารออมสิน สาขาแกลง 
  5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร อ าเภอแกลง 
  6) สวนพฤกษศาสตรแระยอง 

             7) การยางแหงประเทศไทยสาขาแกลง 
   8) บริษัท ไปรษณียแไทย จ ากัด (ปณท) อ าเภอแกลง 
   9) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาแกลง 
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        4)  ประชากร 
  ประชากร  133,167 คน  แยกเป็นชาย  64,025คน  หญิง 69,142 คน 
  ความหนาแนนของประชากรเทากับ  166 คนตอตารางกิโลเมตร 
 

ข้อมูลประชากรอ าเภอแกลง (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) 
 

ล าดับ ต าบล ครัวเรือน 
ประชากร เนื้อที่ รายได้เฉลี่ย 

ชาย หญิง รวม 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

(ตร.กม.) 
ของประชากร
ในต าบล(บาท) 

1 กระแสบน 4,505 4,015 4,421 8,436 6,375 79 80,355 

2 กร่ า 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 ปากน้ ากระแส 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 

 
 5) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับอ าเภอปี 2562  
                 (ขอมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563) 
      - รายไดเฉลี่ยตอคนตอปีของคนในพ้ืนที่ เป็นจ านวน 186,389.58 บาท/คน/ปี 
      - รายไดตอครัวเรือนตอปี เป็นจ านวน   439,269.01 บาท/ครัวเรือน/ปี 
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 6) การศึกษา 
 6.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
(ขอมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 https://data.bopp-obec.info) จ านวน 59 แหง 
         6.2 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 แหง ไดแก 
         6.3 จ านวนสถานศึกษาของเอกชน  
  1) ระดับก่อน – ประถมศึกษา จ านวน 3 แหง     
  2) ระดับมัธยมศึกษา จ านวน   1   แหง    
         6.4 ระดับอาชีวศึกษา จ านวน  3  แหง 

 7) สาธารณสุข 
  อ าเภอแกลงมีสถานบริการดานสาธารณสุข  ดังนี้ 

  -  โรงพยาบาลของรัฐ                  จ านวน     1    แหง 
  -  โรงพยาบาลของเอกชน             จ านวน     1    แหง 
                     -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน   23   แหง 
  -  ศูนยแบริการสาธารณสุขเทศบาล   จ านวน     1    แหง    
                     -  คลินิก                                 จ านวน    63   แหง             
  -  ทันตแพทยแ                      จ านวน      9    คน 
                     -  แพทยแ              จ านวน     22   คน 
  -  พยาบาล                       จ านวน    168  คน  
  -  เภสัชกร                       จ านวน      16  คน   
                     - เจาหนาที่สาธารณสุข             จ านวน    183  คน   
                     - อาสาสมัครสาธารณสุข              จ านวน  2,490 คน 

 8) ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   
 - มีวัดจ านวน 77 แหง (วัดมหานิกาย จ านวน 72 แหง วดัธรรมยุต จ านวน 5  แหง)  

    และส านักสงฆแจ านวน 5  แหง 
  - มัสยิดจ านวน 1 แหง  
  - โบสถแคริสตแ   1 แหง 

 9) การคมนาคม 
      อ าเภอแกลงมีการคมนาคมทางบกที่สะดวกมีทางหลวงติดตอระหวางอ าเภอภายใน

จังหวัดระยอง  และอ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี โดยมีถนนสายส าคัญ  ดังนี้ 
(1) ถนนสุขุมวิททางหลวงแผนดินหมายเลข 3 เชื่อมอ าเภอแกลงกับอ าเภอเมืองระยอง

ระยะทาง 47 กิโลเมตร ปรับปรุงเป็นถนน 4 เลน แลวเสร็จเมื่อปี 2540 เชื่อมอ าเภอแกลงกับจังหวัดจันทบุรี 
โดยผานอ าเภอนายายอาม อ าเภอทาใหม ระยะทาง 63 กิโลเมตร ท าใหการจราจรสะดวกขึ้นเป็นอยางมาก 
หากเดินทางจากอ าเภอแกลงไปยังกรุงเทพมหานครดวยเสนทางสายนี้  จะใชระยะทางประมาณ 280  
กิโลเมตร 
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         (2) ถนนสายบานบึง - แกลงทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 เชื่อมอ าเภอแกลงกับอ าเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี โดยผานอ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง อ าเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง
ประมาณ 90 กิโลเมตร ปรับปรุงเป็นถนน 4 เลน แลวเสร็จเมื่อปี 2540 เชนเดียวกัน หากเดินทางจากอ าเภอ
แกลงไปกรุงเทพมหานครดวยเสนทางสายนี้ จะใชระยะทาง ประมาณ 173 กิโลเมตร 

(3) ส าหรับเสนทางติดตอระหวางต าบลสวนใหญเป็นถนนลาดยาง สวนถนนภายในต าบล ยัง
เป็นถนนลูกรังท่ีตองมีการปรับปรุงทุกปีจ านวนถนนภายในอ าเภอ มีประมาณ 714 สาย แยกเป็น 

- ทางหลวงแผนดิน  จ านวน  7  สาย 
- ทางหลวงชนบท    จ านวน  4  สาย 
- ทางหลวงทองถิ่น  จ านวน  703  สาย 

(4) เสนทางบายพาสเลี่ยงเมืองแกลงรูปแบบการกอสรางเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 344 เป็นถนน 4 เลน กวาง 3.50 เมตร เพ่ือแกไขปใญหาการจราจรของ
อ าเภอแกลง โดยผาน ต าบลวังหวา ทางเกวียน ต าบลบานนา และต าบลกระแสบนรวมระยะทาง 11.531 
กิโลเมตร 

 10) การติดต่อสื่อสาร 
        มีที่ท าการไปรษณียแเปิดบริการรวม 4 แหง ใหบริการดานการสื่อสารไปรษณียแและโทรคมนาคม
ในประเทศและตางประเทศ ไดแก บริษัทไปรษณียแไทย จ ากัด (ปณท) อ าเภอแกลง, บริษัทไปรษณียแไทย จ ากัด 
(ปณท) สาขาประแสรแ บริษัทไปรษณียแไทย จ ากัด (ปณท) สาขากร่ า และบริษัทไปรษณียแไทย จ ากัด (ปณท) 
สาขาหนองกะพอ 

 11) การสาธารณูปโภค 
        - การไฟฟูาการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดระยองรับซื้อก าลังไฟฟูาจากการไฟฟูาฝุาย

ผลิต 6 แหง โดยอ าเภอแกลงใชไฟฟูาจากสถานีจายไฟฟูายอย ระยอง 1 ตั้งอยูที่ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง และใชไฟฟูาจากสถานีควบคุมการจายไฟฟูาแกลงอีกหนึ่งแหง 

       - การประปาอ าเภอแกลงมีประปาสวนภูมิภาค จ านวน 1 แหง คือ การประปาสวน
ภูมิภาคปากน้ าประแสรแ การประปาเทศบาลต าบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลต าบลกองดินประปา
มาตรฐาน จ านวน 3,942 ครัวเรือน และประปาหมูบาน จ านวน 18,145 ครัวเรือน 

 12) ด้านเศรษฐกิจ 
ข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของอ าเภอแกลง ปี 2562/2563 

     พ้ืนที่ถือครองทั้งหมด ๔๓๕,๓๔๔ ไร พ้ืนที่การเกษตร ๓๓๒,๐๔๔ ไร ครอบครัวเกษตรกร 
๑๕,๐๐๐ ครัวเรือน 
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ชนิดพืช พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผลผลิต 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ยางพารา 147,902 104,914 220 23,081.08 
ปาลแมน้ ามัน 3,487 2,954 2,420 6,901.84 

มะพราว 2,878 2,850 
ออน 960 ผล/ไร 
แก  768  ผล/ไร 

2,188.80 

มังคุด 7,504 7,466 688 5,136.61 
ขนุน 5,168 4,411 3,736 16,479.50 
เงาะ 888 876 1,525 1,335.90 
มะมวง 1,398 1,509 1,036 1,563.32 
ทุเรียน 41,742 35,537 1,800 67,566.60 
ลองกอง 573 573 507 290.51 
มันส าปะหลัง 627 509 4,016 2,044.14 
สับปะรด 1,095 795 5,320 4229.40 
ขาวนาปี 2,025 2,025 420 926.10 
 
 13) ด้านการพาณิชย์ 
  - อสังหาริมทรัพยแ   หมูบานจัดสรร   จ านวน  22  แหง 
  - ธนาคารพาณิชยแ   ธนาคารพาณิชยแ  จ านวน 10  แหง 
  - โรงแรม/ที่พัก ที่มีจ านวนหองต่ ากวา 30   หอง            จ านวน    69   แหง 
  - โรงแรม/ที่พักที่มีจ านวนหองระหวาง 30 – 100 หอง    จ านวน    17   แหง 
  - โรงแรม/ที่พักที่มีจ านวนหองตั้งแต 100 หองข้ึนไป        จ านวน     3    แหง 
  - โฮมสเตยแ   จ านวน     8    แหง 
  - สถานบริการน้ ามัน  
        สถานีบริการน้ ามันที่มีรานคาสะดวกซื้อใหบริการ  จ านวน  14  แหง 
        สถานีบริการน้ ามันที่ไมมีรานสะดวกซ้ือใหบริการ  จ านวน  24  แหง    
  - รานคาปลีก   
       ซุปเปอรแเซนเตอรแ (สินคาเกรด C/D)  เชน บิ๊กซี,เทสโกโลตัส เป็นตน  จ านวน  1   แหง 

      ซุปเปอรแมาเก็ต (สินคากลุมของใชประจ าวัน) เชน เซเวนฯ โลตัส express ซีเจ เปน็ตน  
         จ านวน  14  แหง 
  - รานทอง/รานอัญมณี         จ านวน  16  แหง 
  - ศูนยแแสดงรถยนตแ/รถจักรยานยนตแ  
        ศูนยแแสดงรถยนตแ            จ านวน    5  แหง 
        ศูนยแแสดงรถจักรยานยนตแ  จ านวน  13  แหง 
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14) ด้านผลิตภัณฑ์ 
      ชุมชนและท้องถิ่น OTOP   

       มีจ านวนผูผลิต/ผูประกอบการ ที่สมัครลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ปี 2561 - 
ปใจจุบัน จ านวน 201 ราย 344 ผลิตภัณฑแ ซึ่งแยกเป็นประเภท ดังนี้ 

- กลุมผูผลิตชุมชน             จ านวน  79   ราย   126  ผลิตภัณฑแ 
- ผูผลิตชุมชนที่เป็นเจาของรายเดียว  จ านวน  115 ราย   212  ผลิตภัณฑแ 
- ผูผลิตวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม จ านวน    5 ราย      6  ผลิตภัณฑแ 

15)  ด้านการท่องเที่ยว 
 สถานที่ทองเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอแกลงซึ่งเป็นที่รูจักของคนทั่วไปและผูเดินทางมา

ทองเที่ยวเสมอ ประกอบดวย 
 1) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ ไดแก อนุสาวรียแสุนทรภู กวีเอกของประเทศ ต าบลกร่ า พระ

อุโบสถวัดสารนารถธรรมาราม ต าบลทางเกวียน ซึ่งจ าลองสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาไวที่นี่ศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ต าบลปากน้ ากระแส คายกองดินปืน วัดกองดิน หมุดประวัติศาสตรแที่ 26 เสนทางเดินทัพ
ไปจันทบูรณแของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 2) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก หาดแหลมแมพิมพแ ซึ่งเป็นหาดทรายที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
อ าเภอแกลง เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะมันนอก หรืออีกชื่อหนึ่งวา “เกาะสามมัน” เป็นเกาะที่นาสนใจไม
แพเกาะเสม็ด เนื่องจากมีศูนยแเพาะพันธุแเตาทะเลซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวอยูไมนอยหมูบาน
ชาวประมงเป็นหมูบานของชาวประมงที่ท าอาชีพประมงหลายชั่วอายุคนเป็นคนพ้ืนบานที่มีวิถีความเป็นอยู
นาสนใจชวนใหนักทองเที่ยวมาสัมผัส นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นที่นิยมอีกแหงหนึ่ง      
คือ ทุงโปรงทองถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่ใหความรู สรางความเขาใจในเรื่องระบบนิเวศนแของปุาชายเลน ไดเห็น
ความสวยงามตามธรรมชาติของ ปุาโกงกาง ไมโปรง และไมริมชายฝใ่ง จุดเดนของบริเวณนี้คือ  ตนโปรงที่ขึ้น
หนาแนนอยูเต็มพ้ืนที่ สะทอนสีเขียวออนตา จนเรียกวา เป็นทุงโปรงทองตลอดจนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
อ่ืน ๆ เชน สวนพฤกษศาสตรแระยองจัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนยแศึกษาวิจัย และรวบรวมพรรณไมในภาคตะวันออก 
และเพ่ืออนุรักษแทรัพยากรพันธุแพืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ชุมน้ าและปุาเสม็ด รวมถึงเพ่ือเป็น
แหลงใหความรูของประชาชน แหลงพักผอนหยอนใจ และเป็นแหลงทองเที่ยวเรียนรูในเชิงนิเวศแกผูเข าชม 
นอกจากนี้ยังมีสะพานรักษแแสม สะพานทุงฝาด ซึ่งเป็นสะพานเดินชมและศึกษาระบบนิเวศนแปุาชายเลน  อาง
เก็บน้ าเขาจุก  เขาถ้ าระฆังทอง  เป็นตน 
  3) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน สวนบานเรา ต าบลกระแสบน สวนคุณพิชัย กองเสนาะ 
ต าบลชากโดน สวนคุณเสริมศักดิ์ ต าบลกระแสบน สวนลุงเสส ต าบลกองดิน เป็นตน ซึ่งเป็นสวนผลไม ที่มี
ผลไมคุณภาพดีหลากหลายชนิด 
  4) ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน ศูนยแเรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจ ารุง  ศูนยแ   
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง เป็นตน เป็นแหลงเรียนรูทางดานการเกษตรวิถีชีวิตของสังคมชนบท และการนอม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใชและเปิดใหประชาชนทั่วไป ผูที่
สนใจเขาศึกษาดูงาน 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ในพื้นที่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
1. สถานการณ์การเกิดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 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 โดยพบครั้งแรกในนครอูฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑล
หูเปุยแ ประเทศจีน องคแการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเป็น"การระบาดใหญ" หรือ pandemic ในวันที่ 11 
มีนาคม 2563 หลังจากเชื้อลกุลามไปใน 118 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นกลุม
ของไวรัสที่ท าใหเกิดโรคในสัตวแเลี้ยงลูกดวยนมและนก  

  ในมนุษยแนั้นไวรัสโคโรนาท าใหเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มักจะไมรุนแรง เชน 
โรคไขหวัด โดยจะปรากฏในรูปแบบที่พบไดยาก เชน โรคซารแส, โรคเมอรแส และ COVID-19  ซึ่งจะท าใหผูติด
เชื้อเสียชีวิตได อาการจะแตกตางกันไปในแตละสายพันธุแ เชน ในไกไวรัสท าใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
สวนบน ในขณะที่วัวและหมูท าใหเกิดอาการทองเสียไมมีวัคซีนหรือยาตานไวรัสเพ่ือปูองกันหรือรักษาการติด
เชื้อไวรัสโคโรนาในมนุษยแ  หากพิจารณาจากรายงานความเสี่ยงโลกหรือ Global Risk Report ที่สภาเศรษฐกิจ
โลก (WEF) น าเสนอในแตละปีนั้น จะพบวาความเสี่ยงจากโรคติดตอแพรเชื้อ (Infectious Diseases) นั้น ถูก
จัดอันดับใหเป็นหนึ่งในสิบความเสี่ยงส าคัญท่ีทุกองคแกรจะตองใหความส าคัญโดยเฉพาะในเชิงของผลกระทบ 

ส าหรับการจัดการกับวิกฤติไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปใจจบุันนี้นั้น นับวายังคงมีความเสี่ยงอยางตอเนื่องดวย
เหตุผลที่วาเรายังคงไมสามารถคาดการณแไดถึงระยะเวลาที่จะสิ้นสุด (เม่ือมีวัคซีนรักษาหรือควบคุมการระบาดได)  
 
2. สถานการณ์การเกิดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 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 เนื่องจากท่ีผานมา ประเทศไทยเคยมียอดผูติดเชื้อรายใหม
พุงถึงหลักรอยคน ซึ่งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ก็ไดชวยกันอยางเต็มที่ เพ่ือลดการแพรระบาดของเชื้อโค
วิด-19 โดยมีล าดับเหตุการณแ  ดังนี้ 
 
 
 

 1. เดือน มกราคม  2563 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 มีการพบผูปุวยที่ไดรับการยืนยันรายแรก นับเป็นรายแรกที่
พบนอกประเทศจีน โดยเป็นหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี ซึ่งมีถิ่นฐานอยูในนครอูฮ่ัน เธอไมเคยเดินทางไปยังตลาด
อาหารทะเลหวาหนานมากอน แตเคยไปที่ตลาดอ่ืนแทน เธอมีอาการเจ็บคอ มีไข มีอาการหนาวสะทาน และ
ปวดศีรษะ ในวันที่ 5 มกราคม 2563  และไดเดินทางกับครอบครัว และกลุมทัวรแจากนคร  อูฮ่ัน มายังทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยเธอถูกตรวจพบดวยกลองตรวจจับความรอน และถูกน า
ตัวสงโรงพยาบาลในวันเดียวกัน 4 วันใหหลัง จากการใช RT-PCR ผลการทดสอบหาไวรัสโคโรนาสายพันธุแใหม
นั้น ผลเป็นบวก 

  ผูปุวยรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 74 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินจากนคร   
อูฮ่ัน ในวันที่ 17 มกราคม 2563  ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ชายอายุ 18 ปี เดินทางถึงยังเชียงใหม
ดวยเที่ยวบินจากนครอูฮ่ันถูกน าตัวสงโรงพยาบาลนครพิงคแ และผูอ านวยการส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม ไดระบุวาบุคคลดังกลาวเป็นผูตองสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมีการสงตัวอยางเลือดไปยัง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแ เพ่ือตรวจสอบ 

  วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศวาพบผูปุวยในประเทศไทย
เป็นรายที่ 3 และ 4 โดยรายที่ 3 เป็นนักทองเที่ยวชายชาวจีน อายุ 68 ปี คลายกรณีกอนหนา และรายที่ 4 
เป็นหญิงไทย อายุ 74 ปี ซึ่งเดินทางกลับมาจากนครอูฮ่ัน และเขารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

  มีการยืนยันผูปุวยรายที่ 5 ในวันที่ 24 มกราคม เป็นหญิงชาวจีน อายุ 33 ปี เดินทางมาจาก
นครอูฮ่ันพรอมบุตรสาว อายุ 7 ปี ซึ่งไมมีการติดเชื้อ มีรายงานวาเธอเขารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลราช
วิถ ีในสามวันใหหลังนับจากที่เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มกราคม 

  วันที่ 25 มกราคม 2563 หนวยราชการของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแ รายงานวาพบ
ผูปุวยเป็นหญิงชาวจีน อายุ 73 ปี ที่เดินทางมาจากนครอูฮ่ันตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2563 และเขารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนในหัวหิน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผลการตรวจเลือดแรกใหผลเป็นบวก 
อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ก าลังรอผลยืนยันจากหองปฏิบัติการอ่ืนรวมดวย 

  วันที่ 26 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ออกแถลงสรุปสถานการณแ โดยมีผูปุวย
ยืนยันแลว 8 คน รวมถึงกรณีจากหัวหินดวย เนื่องจากผลทดสอบทางหองปฏิบัติการออกแลว ทั้งหมดเป็น    
ชาวจีน ยกเวนหญิงไทยคนเดียวจากจังหวัดนครปฐม และผูปุวย 5 คนแรก ไดรับการรักษาจนอาการดีขึ้น  
และออกจากโรงพยาบาลไปแลว และมีผูตองสงสัยรอการยืนยันอีก จ านวน 39 ราย 

  วันที่ 28 มกราคม 2563  มีการยืนยันผูปุวยเพ่ิมอีก 6 ราย โดย 5 คน เป็นสมาชิก
ครอบครัวเดียวกันจากนครอูฮ่ัน และอีกรายมาจากฉงชิ่ง เป็นผลใหประเทศไทยเริ่มคัดกรองนักทองเที่ยวชาว
จีนทุกคนในทันท ี 

 

  วันที่ 31 มกราคม  2563 มีรายงานผูปุวยเพ่ิมเติมอีก 5 ราย ท าใหจ านวนผูปุวยรวมอยูที่ 
19 ราย หนึ่งในนั้นเป็นคนขับรถแท็กซี่ ที่ไมเคยเดินทางไปยังประเทศจีน และตองสงสัยวาอาจติดเชื้อจาก
นักทองเที่ยวชาวจีนที่รับมา ท าใหเป็นกรณีแรกของการแพรระหวางมนุษยแสูมนุษยแของไวรัสในประเทศไทยมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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รายงานวาคนขับแท็กซี่ไดติดตอกับคนอื่นอยางนอย 13 คน สวนใหญเป็นสมาชิกในครอบครัว กอนจะเดินทาง
ไปเขารับการรกัษา สวนผูปุวยรายอื่นเป็นชาวจีน 

2. เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

  วันที่ 2 กุมภาพันธแ 2563 แพทยแ 2 คนจากโรงพยาบาลราชวิถี พบความส าเร็จในการรักษา
ผูปุวยที่มีอาการรุนแรงจากไวรัสโคโรนา โดยใชยารักษาไขหวัดใหญ ( โอเซลทามิเวียรแ) และเอชไอวี (โลปินา
เวียรแและริโตนาเวียรแ) โดยคนไขอาการดีขึ้นอยางมากภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากน าไปรักษา อยางไรก็ตาม  
ยังเร็วเกินไปที่จะกลาวไดวาวิธีการนี้จะสามารถน าไปใชกับผูปุวยรายอื่นได 

  วันที่ 4 กุมภาพันธแ 2563 รัฐบาลไทยสงเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรแเอเชีย ไปรับ
พลเมือง 138 คน ที่ติดอยูในนครอูฮ่ันจากมาตรการปิดเมือง โดยเครื่องลงจอดที่ทาอากาศยานนานาชาติ        
อูตะเภา (ระยอง–พัทยา) ในเวลา 19:00 น. โดยในบรรดาผูไดอพยพมาทั้งหมดมีผูมีไขสูงถูกน าสงโรงพยาบาล 
6 ราย สวนที่เหลือถูกกักโรคไวที่สัตหีบ เป็นเวลา 2 สัปดาหแ และยังมีผูที่ไมไดอพยพอีก 3 คน ประกอบดวย
นักศึกษา 2 คน ที่มีไขสูง และอีกคนเนื่องจากวีซาหมดอายุ ในวันเดียวกัน มีการยืนยันผูปุวยเพิ่มเติมอีก 6 ราย 
รวมถึงคูสามีภรรยาชาวไทยที่เพ่ิงเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุุน และยังไมแนชัดวา ทั้งคูติดเชื้อมาใน
ระหวางการเดินทาง  หรือหลังจากกลับมาประเทศไทยแลว  และอีก 2 กรณีเป็นคนขับรถ       ซึ่งรับสง
ผูโดยสารชาวจีน 

  วันที่ 8 กุมภาพันธแ 2563 มีผูปุวยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย เป็นชาวจีน 2 ราย เป็นผูโดยสาร
ที่เดินทางมากับเที่ยวบินอพยพเมื่อ 4 วันกอน และที่เหลือเป็นชาวไทยที่ไดสัมผัสกับนักทองเที่ยว รวมท าใหมี
ผูปุวยยืนยันเป็น 32 ราย 

  วันที่ 11 กุมภาพันธแ 2563 มีผูปุวยยืนยันเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 33 ราย 

  วันที่ 15 กุมภาพันธแ 2563 มีการพบหญิงชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผูปุวยรายที่ 35 ท างานอยู
ในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง โดยเป็นกรณีแรกที่ผูปุวยเป็นบุคลากรดานสาธารณสุขในประเทศไทย จากการ
สอบสวนพบวา บุคคลนี้มิไดมีการสวมหนากากอนามัยและชุดปูองกันขณะใหการรักษาผูปุวย  ทั้งนี้มีรายงาน
หลายแหงออกมากลาววาบุคคลนี้ท างานอยูที่สถาบันบ าราศนราดูร ซึ่งไมใชเรื่องจริง และภายหลังมีการชี้แจง
โดยกระทรวงสาธารณสุข 

  ตอมานับเป็นเวลา 8 วันที่ไมมีผูปุวยเพ่ิมเติม จนวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2563 มีการรายงาน
ผูปุวยเพิ่มอีก 2 ราย ท าใหยอดรวมเป็น 37 ราย สองวันตอมา จ านวนผูปุวยเพ่ิมเป็น 40 ราย เป็นชาวไทยที่
เพ่ิงเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุุน โดยเป็นคูตายายที่เพ่ิงเดินทางกลับมาจากจังหวัดฮอกไกโด และไดแพร
เชื้อตอไปยังหลานชายวัย 8 ปี ที่บาน ขณะกอนเขารับการรักษา โดยมีกลุมเสี่ยงจ านวน 101 คนที่ทั้งคูได
สัมผัสดวยซึ่งไดรับการตรวจหาไวรัส ประกอบดวย สมาชิกกลุมทัวรแ สมาชิกในครอบครัว ผูโดยสารที่เดินทาง
มาโดยเที่ยวบินเดียวกันบุคลากรทางการแพทยแและเพ่ือนร วมชั้นของหลานชาย ซึ่งในกรณีนี้นายอนุทิน     
ชาญวีรกูลกูลรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดกลาววาการที่คุณตาปกปิดประวัติการเดินทางเมื่อเดินทาง
ไปพบแพทยแ ท าใหตัวของคุณตาเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นซูเปอรแสเปรดเดอรแ    

  วันที่ 29 กุมภาพันธแ 2563 มีการพบผูปุวยรายใหมอีก ท าใหยอดรวมเป็น 42 ราย โดยผูปุวยเป็น
พนักงานขาย อายุ 21 ปี ซึ่งจากลักษณะการท างานท าใหตองมีการสัมผัสกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2563
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%B5%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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3. เดือน มีนาคม 2563 

  วันที่ 1 มีนาคม  2563 กระทรวงสาธารณสุขรายงานพบผูเสียชีวิตรายแรกของประเทศ 
เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ซึ่งมีอาการไขเลือดออกมาแตเดิมเมื่อปลายเดือนมกราคม ที่โรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่ง ตอมาไดมีการสงตัวตอไปยังสถาบันบ าราศนราดูร ในวันที่ 5 มีนาคม ภายหลังจากการทดสอบพบวาติด
เชื้อโควิด-19 ดวย จึงไดมีการรักษาและหายดีตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธแ อยางไรก็ตาม ความเสียหายที่ไวรัส
สรางเอาไวที่ปอดของผูปุวยเกินกวาจะรักษาได ตอมาผูปุวยเสียชีวิตดวยกลุมอาการการท าหนาที่ผิดปกติของ
หลายอวัยวะ ในวันที่ 29 กุมภาพันธแ 

  วันที่ 15 มีนาคม 2563  มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี  ปลดอธิบดีกรมการคาภายใน โดยให  
ทันตแพทยแ ประโยชนแ เพ็ญสุต เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการคาภายใน เป็นค าสั่งที่วิพากษแวิจารณแอยาง
กวางขวาง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีสั่งปลดเอง และแตงตั้งเป็นกรรมการและผูชวยเลขานุการ ศบค. 

  วันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลมีนโยบายใหปิดสถานที่มีคนมารวมตัวกันเป็นกิจวัตร ซึ่ง
เสี่ยงตอการแพรเชื้อไดงาย โดยสถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา รานนวด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ 
นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ใหปิดตั้งแต 18–31 มีนาคม ขณะที่สนาม
มวย สนามกีฬา สนามมา ใหปิดทันทีจนกวาสถานการณแจะคลี่คลาย และใหงดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวน
มากที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรค และใหทุกหนวยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาท างาน 
และการท างานที่บาน วันที่ 23 มีนาคม 2563 ประชาชนในกรุงเทพมหานครทยอยเดินทางกลับตางจังหวัด 

  วันที่ 24 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน มีผูเสียชีวิตเพ่ิมอีก 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
สถาบันบ าราศนราดูร คนที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 79 ปี มีประวัติเดินทางไปดูมวยที่สนามมวย มีอาการหนัก
ตั้งแตแรกรับ มีโรคประจ าตัวหลายโรค รักษาที่สถาบันบ าราศนราดูร และคนที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 45 ปี มี
ภาวะโรคเบาหวานและโรคอวนอยูเดิม รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 

  วันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณแฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  โดยมีระบุสิ่งที่หามท าและใหท า เชน 
หามเขาพ้ืนที่เขตก าหนดตามค าสั่งผูวาฯ หามคนทั้งหลายเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย (มีขอยกเวนส าหรับ
บุคคลตาง ๆ) หามชุมนุมมั่วสุม หามแพรขาวเท็จ เป็นตน   นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "ศูนยแบริหารสถานการณแ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" (ศบค.)  เป็นหนวยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหนาที่ใน
สถานการณแฉุกเฉิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูอ านวยการ 

 

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) และก าลังเฝูาติดตามคนไทยที่เดินทางมาจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังระบุวาไดชี้เปูาหมายให

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E2%80%8B_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E2%80%8B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7
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จังหวัดถูเก็ตด าเนินการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค หลังพบผูปุวยในจังหวัดภูเก็ต 158 รายตั้งแตกลางเดือน
มีนาคมที่ผานมา ทางจังหวัดมีมาตรการปิดสถานบันเทิง รานนวดขยายทั้งจังหวัด และปิดชองทางเขาออก
จังหวัด  

  วันที่ 17 เมษายน 2563พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง แถลงวาจากการลงพ้ืนที่ตรวจหา
เชื้อ SARS-CoV-2 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมกับเพจ หมอแล็บแพนดา ท าใหพบผูติดเชื้อรายใหม 5 ราย 

  รายงานการศึกษาพฤติกรรมคนไทยในชวงล็อกดาวนแจัดท าโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
รวมกับส านักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรแวิจัยและนวัตกรรม และคณะเศรษฐศาสตรแ จุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย พบวา คนในเขตเมืองปฏิบัติตามค าแนะน าของรัฐคอนขางดีมากกวา 75% ทุกมาตรการ แตคน
ยากจนในเขตเมืองและคนชนบทยังปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคมไดนอย เนื่องจากเลี่ยงพ้ืนที่
แออัดไมได และคนชนบทยังมีปฏิสัมพันธแระหวางกันอยู งานวิจัยพบวา 89% ของกิจกรรมเกิดขึ้นในบานพัก
ตนเองหรือญาติ ประชาชนติดตามขาวสารนอยลงและมีความตั้งใจปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ลดลงมาก
หลังจากล็อกดาวนแ 2 สัปดาหแ และพบวาหากมีการล็อกดาวนแตอ ความตั้งใจในการปฏิบัติตามอาจไมกลับสูคา
เดิมในชวงแรกของการล็อกดาวนแไดอีก 

  วันที่ 20 และ 22 เมษายน 2563 เกิดเหตุการณแเจาหนาที่จับผูแจกอาหารใหแกผูมารอรับ
บริจาคทั้งที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดภูเก็ตตามล าดับ ดานกรุงเทพมหานครมีขอก าหนดส าหรับการแจก
อาหาร เชน ใหเจาหนาที่ชวยแจก แจกในที่ที่ราชการก าหนด หรือใชเว็บไซตแเป็นชองทางในการประสานงาน
กับเจาหนาที ่  

  วันที่ 25 เมษายน 2563 มีขาววาขาราชการอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไมรับประสาน
การแจกของบริจาคชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีค าพูดวา "จะแจกเพ่ืออะไร อยากไดหนา 
หรือหาเสียง 

  วันที่ 24 เมษายน 2563  ฝุายคานเรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกพระราชก าหนดฯ สถานการณแ
ฉุกเฉิน และใหเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ืออภิปรายปใญหาโควิด-19 

  วันที่ 25 เมษายน 2563  ศบค. เปิดเผยวา  มีจ านวนผูติดเชื้อรายใหม 42 ราย จาก    
การตรวจหาเชื้อในแรงงานขามชาติ ณ ศูนยแกักขังท่ีส านักงานตรวจคนเขาเมือง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 5. เดือน พฤษภาคม 2563  

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ไดเริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนระยะที่ 1 ใน 6 กลุมกิจกรรม
ในโซนสีขาว ใหกลับมาด าเนินการไดปกติ ไดแก ตลาด รานจ าหนายอาหาร กิจการคาปลีก -สง กีฬาสันทนา
การ รานตัดผมและเสริมสวยและรานตัดผมและฝากเลี้ยงสัตวแ ของ ศบค. มีผลวันเดียวกัน จังหวัดยะลา  พบ
จ านวนผูปุวยจากการตรวจหาผูปุวยใหมเชิงรุกจ านวน 23 คน ดานโฆษก ศบค. แถลงวา จากกระแสขาวที่
ตรวจพบผูปุวยใหม 40 รายกอนหนานี้นั้นเป็นตัวเลขสัดสวนที่มากผิดปกติ จึงสั่งใหมีการทบทวนใหมกอน 
และยืนยันวาจะไมมีการปกปิดขอมูล 

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 พบผูติดเชื้อรายใหม 18 รายที่ศูนยแกักคนเขาเมือง อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา วันเดียวกัน ผูอ านวยการกองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยวา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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สถานการณแโควิด-19 ในประเทศไทย อยูในระดับที่ควบคุมได และมีจังหวัดเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ ที่ไมพบ
ผูปุวยรายใหมในชวง 4 สัปดาหแหลัง แตจะยังเฝูาระวังการระบาดระลอกท่ีสองตอไป 

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  ศบค. แถลงวาประเทศไทยไมพบผูปุวยรายใหมเป็นวันแรก 
และเป็นวันที่ 17 ที่จ านวนผูปุวยติดเชื้อต่ ากวาวันละ 10 คน นอกจากนี้ ภายใน 28 วันที่ผานมามี 50 
จังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อรายใหมเพิ่ม โดยจ านวนผูปุวยสะสมยังคงมากในกรุงเทพมหานครและภาคใต 

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ไดเริ่มบังคับใชมาตรการผอนปรนในระยะที่ 2 ตามประกาศ
ของ ศบค. มีผลบังคับโดย อนุญาตใหเปิดหางสรรพสินคา ศูนยแการคา สถานออกก าลังกายบางสวน แตใหปิด
บริการเวลา 20.00 น. และปรับเวลาการเริ่มเคอรแฟิวจาก 22.00 เป็น 23.00 น. แตยังคงงดและชะลอการ
เคลื่อนยายขามจังหวัด 

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติตอ พรก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน มีก าหนดสิ้นสุด 
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
เครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตใหมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแได ยกเวน สถานบริการ สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการประเภทผับ บารแ คาราโอเกะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุ 
สถานที่พ านักอาศัย สามารถเปิดไดแตตองมีมาตรการ ยกเวนสถานบันเทิง สถานแขงขัน 

  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศบค. ประกาศผอนปรนระยะที่ 5 ซึ่งรวมถึงธุรกิจผับ บารแ คารา
โอเกะ โรงอาบน้ า โรงน้ าชา รานเกมและอินเทอรแเน็ต 

  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีตออายุ พรก. ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 โดยมีค าสั่งหามชุมนุม 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  มีค าสั่ง    
กักตัว ผูใกลชิดจากการบินไทยและส านักงานต ารวจแหงชาติ  
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3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

 3.1  สภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขี้นในพื้นที่อ าเภอแกลง  
        จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ ประเทศไทย  ตั้งแตวันที่ 
25 มีนาคม 2563 รัฐบาลประกาศสถานการณแฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 
26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  โดยมีระบุสิ่งที่หามท าและใหท า เชน หามเขาพ้ืนที่เขตก าหนดตามค าสั่ง
ผูวาราชการจังหวัด หามคนทั้งหลายเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย (มีขอยกเวนส าหรับบุคคลตาง ๆ) หาม
ชุมนุมม่ัวสุม หามแพรขาวเท็จ เป็นตน  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง "ศูนยแบริหารสถานการณแการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" (ศบค.) เป็นหนวยงานพิเศษเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในสถานการณแฉุกเฉิน โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผูอ านวยการ ท าใหประชาชนชาวอ าเภอแกลง ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ดังนี้ 
 1. ผลกระทบด้านประชาชน ท าใหการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของประชาชนเปลี่ยนไป 
เชน ยกเลิก/เลื่อนประเพณีและเทศกาล รวมถึงมีความยากล าบากในการด าเนินชีวิตดานการคมนาคม 
 2.  ผลกระทบด้านเกษตร ท าใหเกิดปใญหาดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า คาขายล าบากและ
รายไดที่ลดลง ตลาดทั้งในประเทศและสงออกเกิดการชะลอตัว ท าใหการซื้อขายสินคาท าไดยากข้ึน 
 3. ผลกระทบด้านแรงงาน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลท าใหเกิดการเลิกจางงาน 
เนื่องจากสถานประกอบการปิดตัวชั่วคราว ในสวนที่เปิดอยูก็มีการลดเวลาท างาน การปรับลดเงินเดือน
สวัสดิการหลักๆของพนักงาน ท าใหพนักงานมีรายไดลดลง 
 4. ผลกระทบด้านผู้ประกอบการ  สถานการณแโควิด 19 ที่แพรระบาดเป็นจ านวนมาก และมีการปิด
สถานที่ทองเที่ยว ท าใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โรงแรมที่พัก และประชาชน ผูประกอบอาชีพคาขาย   
ไดรับผลกระทบโดยตรงท าใหขาดสภาพคลองทางการเงิน เพราะไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ  ท าให
รายไดลดลง 
 3.2 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่อ าเภอแกลง  
       1. จากขอมูลระบบ Thai QM ซึ่งเป็นฐานขอมูลของกรมการปกครองซึ่งไดท าการส ารวจ         
ผูประสบปใญหาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ พบขอมูลที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  1.1 ประชาชนอ าเภอแกลง มาลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือจากทางราชการ ทั้งสิ้น 
8,189 คน โดยแบงแยกตามภูมิล าเนา ดังนี้ 
      1)  ต าบลกระแสบน   จ านวน    623  คน 
      2)  ต าบลกร่ า   จ านวน    416  คน 
      3)  ต าบลกองดิน  จ านวน    480  คน 
      4)  ต าบลคลองปู  จ านวน    328  คน 
      5)  ต าบลซากพง  จ านวน    665  คน 
      6)  ต าบลซากโดน  จ านวน    279  คน 
      7)  ต าบลปากน้ ากระแส จ านวน  1,187  คน 
      8)  ต าบลทุงควายกิน  จ านวน     317  คน 
      9)  ต าบลบานนา  จ านวน     666  คน 
      10)  ต าบลพังราด  จ านวน     374  คน 
      11)  ต าบลวังหวา  จ านวน     115  คน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2_2019
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
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      12)  ต าบลสองสลึง  จ านวน       62  คน 
      13)  ต าบลหวยยาง  จ านวน     104  คน 
      14)  ต าบลทางเกวียน         จ านวน     669 คน 
      15)  ต าบลเนินฆอ   จ านวน    178  คน 
      16)  เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน  1,762 คน 

 3.3 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
      จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มีประชาชนอ าเภอแกลง มาลงทะเบียนในระบบ  Thai QM เพียง
รอยละ 6.15 ของจ านวนประชากรรวม ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง จะเป็นกลุมที่มา
ลงทะเบียนจ านวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 9.15 ของประชากรในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง เนื่องจากเป็น
ชุมชนเมือง ประกอบกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประกอบอาชีพในการขายสินคาใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งนาจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาวโดยตรง สวนต าบลที่ไดรับผลกระทบน อยที่สุดได 
ไดแก ต าบลสองสลึง มาลงทะเบียนในระบบ Thai QM เพียงรอยละ 1.10  ของจ านวนประชากรทั้งต าบล ซึ่ง
นาจะเกิดจากพ้ืนฐานการเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีการรวมกลุม และท าอาชีพเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่ จึงไดรับ
ผลกระทบนอย 
 1.2 ขอมูลความตองการขอรับความชวยเหลือ จ านวน 15 ดาน   ปรากฏผลดังนี้ 
  1) เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น    จ านวน 5,599 ราย 
  2) เครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ     จ านวน   404 ราย 
  3) การจางงานระยะสั้น      จ านวน     31 ราย 
  4) การสงเสริมการฝีกอาชีพ     จ านวน     14 ราย 
  5) เงินกูดอกเบี้ยต่ า     จ านวน     94 ราย 
  6) พักช าระหนี้ตางๆ     จ านวน    147 ราย 
  7) ลดหยอนภาษีตางๆ     จ านวน      28 ราย 
  8) ลดคาสาธารณูปโภคตางๆ    จ านวน      81 ราย 
  9) มาตรการการเงินชวยเหลือ SME   จ านวน      25 ราย 
  10) พันธแพืช      จ านวน        5 ราย 
  11) พันธแสัตวแ      จ านวน      10 ราย 
  12) พันธแสัตวแน้ า      จ านวน        5 ราย 
  13) อุปกรณแคาขาย     จ านวน      15 ราย 
  14) อุปกรณแการเกษตร     จ านวน      10 ราย 
  15) อ่ืนๆ       จ านวน  1,721 ราย 
 
  ซึ่งจากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบ Thai QM นั้น มีความ
ประสงคแที่จะขอรับเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น เป็นอันดับแรก คิดเป็นรอยละ 68.37  โดยมีการขอรับ
การชวยเหลืออ่ืน ๆ มาเป็นอันดับสอง คิดเป็นรอยละ 21.02 และขอรับเครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ มา
เป็นล าดับที่สาม  คิดเป็นรอยละ 4.93 ซึ่งเมื่อพิจารณาการใหการชวยเหลือจากทางราชการและเอกชน พบวา 
อ าเภอแกลง ไดใหความชวยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบThai QM  ดังนี้ 
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  1) การชวยเหลือเงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น จากเหลากาชาดจังหวัดระยอง จ านวน 76 ราย 
  2) การชวยเหลือเครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ จากภาคราชการและเอกชน จ านวน 389 ราย  
  3) การด าเนินการดานอื่นๆ  ยังไมมีการส ารวจ 
  จากขอมูลระบบ Thai QM พบวา มีประชาชนชาวอ าเภอแกลง ไดลงทะเบียนขอความ
ชวยเหลือตามมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ผาน www.เราไมทิ้งกัน.com จ านวน
ทั้งสิ้น 5,012 คน คิดเป็นรอยละ 60.20 ของผูลงทะเบียนทั้งหมด และนอกจากนี้ยังเป็นผูมีสิทธิได รับความ
ชวยเหลือจากทางราชการในกรณีอ่ืนอยูแลว เชน บัตรสวัสดิการแหงรัฐ จ านวน 786 คน คิดเป็นรอยละ 
9.60 ของผูลงทะเบียน และเป็นผูประกันตน จ านวน 2,364 คน   คิดเป็น รอยละ 28.87 ของผูลงทะเบียน 
และยังเป็นผูที่ไดรับการชวยเหลือที่เป็นเกษตรกร  ซึ่งหากทางอ าเภอ ไดใหเจาหนาที่ซึ่งเป็นลูกจางเหมาบริการ
ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ ในเขต ทองที ่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๑ คน ๑ ต าบล 
รวมใจตานภัย COVID-19” ออกไปส ารวจบุคคลที่ลงทะเบียนอีกครั้ง คาดวาบุคคลที่ของรับความชวยเหลือ
นาจะไดรับการชวยเหลือตามความตองการแทบทั้งหมดทุกคน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนและ
ผูปฏิบัติงาน 
 
4. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
    4.1 ราษฎรมีงานท าสามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและการใหบริการตามปกติสุข ซึ่งการการ
ส ารวจการเก็บภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่แกลง ปรากฏผล ดังนี้ 
 

ประเภทภาษี 
ผลการจัดเก็บสะสมตั้งแตตนปีงบประมาณ 

2562 ถึง กค.2563 
กรมสรรพากรจัดเก็บ 785.828 531.980 
บุคคลธรรมดา 104.870 100.738 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 248.391 111.392 
ปิโตเลียม - - 
ภาษีมูลคาเพ่ิม 382.675 300.664 
ภาษีมรดก - - 
อากรแสตมป  3.202 3.643 
รายไดอ่ืนๆ 0.689 0.405 

 จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษี ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่แกลง นั้นแมวาจะยังคงเก็บไดนอยกวาปีที่
แลว แตเมื่อหาคาเฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 น ามาเปรียบเทียบกัน จะเห็นไดวาในระยะ 7 เดือนที่ผาน
มานั้น ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่แกลง สามารถเก็บคาภาษีไดเพ่ิมมากขึ้นกวา 73.58 ลานบาท หรือคิดเป็น
เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.36 ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมวาจะมีวิกฤตการณแโควิด – 19 ในพ้ืนที่อ าเภอแกลง แตการ
ประกอบอาชีพ การมีงานท าของประชาชนอ าเภอแกลงก็ยังด าเนินตอไป ได ซึ่งเป็นผลมาจากการสามารถขาย
ผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไมอ่ืนๆ ไดตามปกติ และในสถานการณแ ดังกลาว ประชาชนก็สามารถ
ปรับตัวในเรื่องการคาขาย โดยสามารถสั่งสินคาออนไลนแไดตามปกติ ตลอดจนโรงงานแปรรูปไมยางพาราก็
สามารถด าเนินกิจการไดตามปกติ จึงไมมีปใญหาในเรื่องการท างานของคนในพ้ืนที่ 
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        4.2 ผูที่ถูกเลิกจางและกลับมาอาศัยในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพในพ้ืนที่ได ประเด็นนี้เมื่อพิจารณา
จากการลงทะเบียนในระบบ Thai QM ในเรื่องรายไดของผูลงทะเบียน พบวา 
  1. ผูมีรายไดต่ ากวา 335 บาท (คาแรงขั้นต่ า) /ตอวัน  จ านวน 6,005 คน 
  2. ผูมีรายไดระหวาง 335 – 500 บาท /วัน       จ านวน 1,658 คน 
  3. ผูมีรายไดระหวาง 500 – 1,000 บาท /วัน       จ านวน    364 คน 
  4. ผูมีรายไดเกิน 1,000 บาท /วัน                   จ านวน    162 คน 
และพิจารณาถึงสาเหตุที่ไดรับผลกระทบ พบวา 
  1. ไมตอบ      จ านวน 2,627 คน 
  2. ถูกลดเวลาท างาน     จ านวน    607 คน 
  3. ถูกเลิกจางไมมีประกันสังคม    จ านวน    398 คน 
  4. ถูกเลิกจางมีประกันสังคม    จ านวน      87 คน 
  5. ธุรกิจถกูปิด      จ านวน    339 คน 
  6. ขายของไดนอยลง     จ านวน 4,131 คน 

  ซึ่งจากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา มีผูถูกเลิกจางรวมทั้งที่มีประกันสังคมและไมมี
ประกันสังคม มีเพียง 485 คน คิดเป็นรอยละ 5.92 เทานั้น นอกนั้นจะเป็นผูที่ขายของไดนอยลง ดังนั้น
อ าเภอควรจะใหความสนใจวา บุคคลที่ถูกเลิกจางงานนั้น ไดมีงานท าตามปกติแลวหรือยัง รวมทั้งสงเสริมใหมี
การจดทะเบียนผูประกันตนในบุคคลที่ยังไมมี เพ่ือเตรียมการรับสถานการณแที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
     5.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท 
ตามพระราชกฤษฎีกากูเงิน ฯ 1 ลานลานบาท (รอบท่ี 1) 
     5.2 การประยุกตแใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่ 
 เนื่องจากจังหวัดระยอง และอ าเภอแกลงยังไมไดรับโครงการ ฯ ตามแผนงานแตอยางใด จึงไมสามารถ
ที่จะน าเสนอในเรื่องดังกลาวได  แตหากมีการเสนอโครงการ ฯ ควรที่จะเป็นการเสนอโครงการที่ตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนเป็นเบื้องตน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

6. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 
    6.1 การใหความชวยเหลือเฉพาะหนาเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน ไดด าเนินการใหความ
ชวยเหลือโดยแจกถุงยังชีพ และเงินจากเหลากาชาดจังหวัดระยอง และองคแกรเอกชนใหกับผูประสบปใญหากวา 
13,000 ราย 
   6.2 การบังคับใชกฎหมาย  
 1. มาตรการการปูองกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมีการ
บังคับใชทุกสวนราชการ องคแการปกครองสวนทองถิ่น รานคา สถานบริการ โรงแรม ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว 
สถานที่ท างานตางๆ มีการแนะน าใหผูเขามาใชบริการ Scan QR Code แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana) 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอยางเครงครัด ซึ่งปใจจุบันยังมีการบังคับใชอยู 
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 2. ในระดับต าบลหมูบาน ยังมีเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเป็น ก านัน ผูใหญบาน ฯลฯ คอยสอดสอง
และชวยเหลือการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูตลอดเวลา เพ่ือ
ปูองกันการกลับมาระบาดซ้ า 
 3. เจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเป็นฝุายปกครอง หรือต ารวจ คอยกวดขันเอาใจใส ปูองกันการฝุาฝืน
ค าสั่งหามของทางราชการ เชน การมั่วสุมเลนการพนัน การเปิดสถานบริการเกินเวลาหรือฝุาฝืนค าสั่ง 
 4. มาตรการปูองกันแหลงทองเที่ยวพื้นที่อ าเภอแกลง 
     4.1 แหลมแมพิมพแ 
   - อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่สวมใสหนากากอนามัย หรือหนากากผาเขาใชบริการเทานั้น 
  -  มีการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ประมาณ 1-2 เมตร  
  -  ก าหนดระยะเวลาในการใหบริการ ในชวงเวลา 08.00-20.00 น. 
  - จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเขาออกบริเวณ ตรวจวัดอุณหภูมิและลางมือดวยเจลแอลกอฮอลแ 
  - ท าความสะอาดพ้ืนที่ สถานที่ เชน โต฿ะ เกาอ้ีสาธารณะ และก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
  - หามไมใหนักทองเที่ยวดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทุกชนิดบนบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 
  - จ ากัดนักทองเที่ยวเขาพ้ืนที่ตามความหนาแนน 1 คนตอ 4 ตารางเมตร 
  - จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทุกวันอังคาร 
 4.2 แหลมสน 
            -  คัดกรองผูใชบริการรานอาหารโดยตรวจวัดอุณหภูมิ 
  -  จัดใหมีเจลแอลกอฮอลแไวบริการผูที่มาทองเที่ยว 
  -   ก าหนดใหมีการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทุกครั้งที่จะเขามาใชบริการรานอาหาร 
   -  ท าความสะอาดพ้ืนที่ที่มีผูสัมผัสในปริมาณมากอยางสม่ าเสมอ 
   -  เวนระยะหาง เพื่อลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค 
   -  ก าหนดจุดเขา-ออก เพ่ือควบคุมการแพรเชื้อ 
   - Scan QR code แอปพลิเคชั่นไทยชนะ (Thaichana) หรือลงชื่อในสมุดบันทึกขอมูล 
   - ควบคุมการการเก็บขยะทุกประเภท 
 5. การสงเสริมใหมีการปูองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 
ศาสนสถานทุกศาสนา 
 6. การสงเสริมอาชีพ  ไดมีการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมโดย 
    6.1 ดานเกษตรกรรม/คาขาย 
  -  ตลาดนัดสีเขียว 
  -  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด 
  -  กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร 
  -  โครงการสตรีปในรัก ปลูกผักปลอดภัย 

    6.2 ดานการสงเสริมอาชีพ 
  -  กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปใญญา หลักสูตรการถักกระเปาเชือกมาคราเม การแปรรูป  ฟ็อกซแเทลลอยแกว 
และการแปรรูปมะมวงหาวมะนาวโห 
  - โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน หลักสูตรการท าหมูสมและการท าไขเค็ม 
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  - โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน หลักสูตรการท าหมูแดดเดียว 
  -  โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน   หลักสูตรการท าขนมจีน
สมุนไพร และฟฺอกเทลลอยแกว 
      6.3 การตอบสนองนโยบายภาครัฐ 
  -  โครงการจางลูกจางเหมาบริการ ผูชวยเหลือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในเขต     ทองที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ต าบล รวมใจตานภัย COVID-19” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   - ลงทะเบียน Thai QM เพ่ือจัดเก็บขอมูลการแจกถุงยังชีพและการไดรับเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐแกประชาชน รวมไปถึงการใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผล กระทบจากภาวะ COVID-19 
  - ลงทะเบียนอาชีพอิสระ ส าหรับผูมีอาชีพ รายไดไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไดรับผลกระทบจาก
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 6.4 กิจกรรมภาคประชาสังคมภายใตมาตรการปูองกันโรค covid-19 
  -  สนับสนุนการนอมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชเป็นวิถีชีวิต ณ พ้ืนที่ หมูที่ ๓  
ต าบลเนินฆอ และพัฒนาสูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เป็นสุข” 
  -  โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ เชนการปลูกปุา ทาสีก าแพงวัด ปรับปรุง
ภูมิทัศนแในสถานที่ตางๆ 
 6.5 ดานการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาฝีมือ  
  - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแกลง รวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลคลองปูน 
ด าเนินโครงการ “เย็บรัก สมัครใจ หวงใย สตรีแกลง” 
  -  โครงการ“ท ากระเปาดวยหนังเทียม PVC” การจัดท าหนากากอนามัย และเจลลางมือ เพ่ือ
ปูองกนัตนเอง ณ ศาลาวัดเกาะลอย ต าบลพังราด อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  - กิจกรรมลดรายจาย ตานภัย COVID-19 โดยสาธิตการท าเจลแอลกอฮอลแลางมือ ณ กลุม
จักสานกระจูดบานมาบเหลาชะโอน 
  -  โครงการอบรมใหความรู “สตรีไทย รักษแโลก รวมใจ ลดใชพลาสติก” โดยการมีการอบรม
การเย็บหนากากอนามัย ท าเจลแอลกอฮอลแลางมือและการปลูกไผหลอด และตนเล็บครุฑลังกา 
 
7. ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน  แนวทางแก้ไข 
 เนื่องจากปใจจุบันผูที่ลงทะเบียนในระบบ Thai QM ยังไมไดรับการแกไขปใญหาที่ตองการใหทาง
ราชการใหความชวยเหลือครบทุกราย ทั้งนี้ อาจเกิดจาก 
 1. นโยบายการสั่งการจากทางสวนกลาง หรือจากจังหวัดไมชัดเจน  
 2. ขาดแคลนบุคลากรที่เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 
 3. ขอขัดของทางกฎหมาย ท าใหการด าเนินการชวยเหลือประชาชนติดขัดไมราบรื่น 
 4. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานระดับจังหวัดและอ าเภอ ท าภารกิจซ้ าซอนกัน หรือเกี่ยงกัน
ปฏิบัติ ท าใหประชาชนเสียประโยชนแในการที่จะไดรับการชวยเหลือ 
 อ าเภอจึงควรที่จะด าเนินการส ารวจประชาชนผูลงทะเบียนในระบบThai QM อีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
ในเรื่องการชวยเหลือจากทางราชการ หากรายใดยังไมไดรับการชวยเหลือใหมอบหมายสวนราชการผูที่
เกี่ยวของด าเนินการชวยเหลือโดยเรงดวน หากเกินความสามารถของหนวยงานใหรองขอความชวยเหลือไปยัง
หนวยงานระดับบนตอไป 
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8. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
 การด าเนินการดังกลาว เป็นไปตามความตองการของประชาชนท าใหประชาชนไดรับประโยชนแสูงสุด 
สามารถฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและระดับอ าเภอไดอยางรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในบริการ
ของรัฐ 
 
9. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ 
  จากสถานการณแการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแตที่รัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต
ปลายเดือน มีนาคม 2563 เป็นตนมา ท าใหเกิดการชงักงันทางเศษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยขึ้นอยาง
รุนแรง การปิดตัวหางสรรพสินคา สถานบริการ โรงงาน และอ่ืนๆ ท าใหเกิดการตกงานขึ้นในหมูประชาชน แต
ส าหรับประชาชนอ าเภอแกลง จังหวัดระยองนั้น ไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย การสรางงานในพ้ืนที่ ยังคง
ด าเนินการตอไป แมวาสถานที่ทองเที่ยวจะถูกปิด ประกอบกับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประชาชนอ าเภอแกลง
คอนขางจะแข็งแกรง ท าใหการฟ้ืนตัวเป็นอยางรวดเร็ว ประกอบกับความรวมมือของภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคทองถิ่น ภาคประชาชน และผูไดรับผลกระทบ ที่มีวิสัยทัศนแรวมกันในการที่จะรวมไมรวมมือกัน พลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจของอ าเภอแกลง ประกอบกับมีจุดแข็งหลายประการ เชน ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หรือ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นชาวอ าเภอแกลง รวมทั้งมีภาคเอกชนที่คอยชวยเหลือใหความ
รวมมือกับทางราชการ ก็เป็นจุดส าคัญที่ชวยเหลือและแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนชาวแกลงได
เป็นอยางดี ประกอบกับหลังหวงเดือนเมษายน เป็นชวงที่ผลผลิตผลไม เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ และอ่ืนๆ 
สามารถที่จะกระจายการจ าหนายไดทั่วประเทศ ตามมาตรการผอนคลายของรัฐบาล ท าใหรายไดของชาว
ระยองกลับมาเป็นปกติ เมื่อทางรัฐบาลอนุญาตใหเปิดสถานบริการ โรงแรม ชายหาด ก็ยิ่งท าให เศรษฐกิจของ
ชาวระยองกลับมาสูภาวะปกติ นักทองเที่ยวเดินทางกลับเขามาในเขตจังหวัดระยอง ท าใหอ าเภอแกลงไดรับ
ผลประโยชนแโดยตรง  เศรษฐกิจฟื้นตัวมีการจางงานตามปกติและเพ่ิมมากข้ึน  
 
10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 1. ตนทุนเดิมของประชาชนแกลง ซึ่งมีรายไดสูง เป็นผูมีฐานะดี ประกอบกับการประกอบอาชีพหลาย
อยาง เชน ท าการเกษตร ท างานรับจาง คาขาย และการใหบริการ เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็จะสงผล
กระทบกับชาวอ าเภอแกลงเพียงเล็กนอย และไมนานเกินไป ท าใหการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอยางรวดเร็ว 
 2. ความมีวินัยของประชาชนอ าเภอแกลง ที่ใหความรวมมือรวมใจกัน ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
และจังหวัดอยางเครงครัด กอใหเกิดผลดีในการควบคุมดูแล และสงผลใหเกิดความมั่นใจในภาพลักษณแของชาว
อ าเภอแกลง และจังหวัดระยอง ซึ่งจะเห็นไดวา ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ยังคงสวมใสหนากากอนามัย เมื่อ
ตองออกมานอกบาน 
 3. ความตั้งใจจริงของสวนราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ที่ไดรวมมือรวมใจกัน
ในการชวยกันแกไขปใญหาอยางจริงจัง เพ่ือจะฟ้ืนคืนความเชื่อมั่น และเศรษฐกิจของอ า เภอแกลง และจังหวัด
ระยองใหกลับมาสูสภาพเดิมโดยเร็ว 
 
11. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนนิงาน 
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 การประสานงานการปฏิบัติของแตละภาคสวนเป็นเรื่องส าคัญ การติดตอประสานงาน การแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ และการหาเจาภาพที่เป็นหนวนงานหลัก ในการการด าเนินงาน ตลอดจนการบังคับบัญชาเป็น
เรื่องที่ส าคัญที่สุด ประกอบกับความชัดเจนของระเบียบกฎหมายที่ใหเจาหนาที่รับผิดชอบถือปฏิบัติ ตองมี
ความชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง เพ่ือที่จะท าใหสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็วและทันทวงที 
 
12. บทสรุป 
 ในสถานการณแที่มีความเสี่ยงสูงภายใตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙       การ
ท างานของภาคราชการซึ่งถือวา เป็นหนวยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ทั้งในเรื่องของการบริหาร การสั่งการ และการด าเนินการที่รัดกุมรอบคอบ ทั้งของระดับผูบริหารและภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพราะผลการสั่งการและการปฏิบัติงาน มีความส าคัญตอการควบคุมสถานการณแที่มีความเสี่ยงให
อยูในระดับที่สามารถควบคุมได ไมสรางความเสียหายใหแกระบบ หรือสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย
ของประชาชนในพ้ืนที่  การบริหารความเสี่ยงในการท างานจึงมีความส าคัญเป็นอยางมาก  ผูบริหารจึงมี
บทบาทส าคัญในการบริหารงาน  เนื่องจากเป็นผูรับผิดชอบโดยตรงจึงตองมีความรูความสามารถ มี
ประสบการณแในการบริหารงาน เพราะความเสี่ยงในการบริหารงานสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ความรูและ
ประสบการณแการท างานที่แตกตางกันอาจจะท าใหความสามารถในการปฏิบัติงานไดแตกตางกัน เพราะผูที่มี
ประสบการณแมากจะปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม สามารถคาดการณแถึงผลการปฏิบัติงาน และเป็น
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถคนหาแกไขปใญหาภายใตภาวะความเสี่ยงไดเป็นอยางดี  นอกจากนี้  การที่ผูบริหารจะ
สามารถปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงไดดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความรู  ความเชื่อ และความคิดเห็น ซึ่งเป็นสวน
หนึ่งที่ส าคัญของเจตคติตอวิธีการหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในแตละองคแกร หากในองคแกรมีบรรยากาศ 
การบริหารความเสี่ยงที่เนนถึงความปลอดภัย มองปใญหาเชิงระบบ จะสงผลตอเจตคติที่ดี ในการบริหารงาน 
เนื่องจากเจตคตินั้นมีความสัมพันธแกับความรู และการปฏิบัติของบุคคล   ซึ่งถือเป็นปใจจัยส าคัญที่จะท าใหการ
บริหารงานส าเร็จ  
 เนื่องจากจังหวัดระยอง ยังไมไดรับการงบประมาณ ตามแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 บุคลากรของหนวยงานราชการและองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มีหนาที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ฯ ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท แตควรจะศึกษา
และท าความเขาใจในบทบาทที่สวนราชการของตนเองตองรับผิดชอบ เพ่ือที่สามารถบริหารจัดการ แผนงาน
โครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับประชาชนใหมากที่สุด 
 ดานบุคลากรของหนวยงานราชการระดับอ าเภอในคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ ก็ควรที่
จะศึกษาและเรียนรูในเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เกี่ยวของกับสวนราชการของตัวเอง เพ่ือจะไดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโครงการ และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
 สวนการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ นั้น จะพบวา  การ
ด าเนินการชวยเหลือประชาชน เป็นไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะแกไขปใญหาเฉพาะหนา
ใหกับประชาชนใหเกิดความพึงพอใจได เชน การแจกถุงยังชีพแทบครอบคลุมทุกครัวเรือน   การมอบเงินใหผู
ตกงานเพื่อยังชีพเบื้องตน และการฟื้นตัวเร็วของเศรษฐกิจจากการจ าหนายผลไม การสรางงานสรางอาชีพเกิด
ตามมามากมาย จ านวนผูตกงานนอย ตลอดจนการใหความรวมมือรวมใจของประชาชนในการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย การเอาใจใสจากภาคราชการ และเอกชน และการที่ชุมชนสามารถที่จะรวมมือรวมใจ และมี
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สวนรวมในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวเอง จึงสามารถที่จะสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน
ของตนเอง และอ าเภอเมืองแกลงได ทุกปใญหาแกไขไดเพราะความรวมมือรวมใจของทุกฝุาย 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
ในระดับอ าเภอแกลง 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 
ในระดับอ าเภอบ้านฉาง 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 5 (กป.5)  

 

นางกฤษญาพร  สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี 
นางบุศรินทร์  เกิดมณ ี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดระยอง 
นายศรณ์จักรชัย  ชูวาพิทักษ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
นายวิทิต  เที่ยงไทย นายอ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
นายปราจิต  แก้วลา นายอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
นายวีรรัตน์  ธีรมิตร นายอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
นายสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม นายอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
นายทศพร  มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
นายสารวุฒิ  บุญวงศ์ ผู้จัดการส านักงานการประปาสาขาพระโขนง 
นายธีระชุณ  บุญสิทธ ์ ผู้อ านวยการส านักอนุรักษแ์ละฟื้นฟูแหล่งน้ า 
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ค าน า 
  

รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Leaning) เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง” ไดจัดท าขึ้นตามกิจกรรมการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75  โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตอเศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอบานฉาง การบริหารจัดการ และมาตรการฟ้ืนฟูเยียวยา
ของพ้ืนที่ เพ่ือน าบทเรียนและประสบการณแที่ไดจากการเรียนรู ไปประยุกตแใชในการบริหารงานในระดับพ้ืนที่
ตอไป 

คณะผูจัดท าหวังวารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชนแและสามารถน าไปประยุกตแใชไดส าหรับผูที่
สนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดท าขอนอมรับไว และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดท า
เอกสารฉบับนี้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

                คณะผู้จัดท า 
 การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 

            กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) 5 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่ศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอบ้านฉาง 

ประวัติความเป็นมา 
 ค าวา “บานฉาง” ประวัติความเป็นมานั้นไมปรากฏเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แตมีผูอาวุโสไดใหความเห็น
ไววา พ้ืนที่นี้เคยเป็นที่เก็บหรือฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรจ าพวกน้ ามันยางและอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสงใหทาเรือ
บานเพลา (หมู 5 ต าบลบานพลาปใจจุบัน) เดิมเรียก "บานชาง" เพราะที่บริเวณนี้เคยเป็นปุาดงดิบที่อุดม
สมบูรณแและมีโขลงชางปุาเป็นจ านวนมาก ตอมาไดเรียกเพ้ียนเป็น "บานฉาง" และเมื่อครั้งสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยอง ผานบานฉางซึ่งเป็นเวลารุงสางพอดีเลยเรียกบานสาง ตอมาได เรียกเพ้ียน
เป็น "บานฉาง" ต าบลบานฉางเป็นต าบลหนึ่งในสามต าบลของอ าเภอบานฉาง โดยแยกตัวมาจากต าบลพลา 
เมื่อปี 2525 และไดยกฐานะขึ้นเป็นองคแการบริหารสวนต าบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 แบงการปกครอง
ออกเป็น 7 หมูบาน อยูในเขตเทศบาล 1 หมูบาน 

 ที่ตั้ง อ าเภอบานฉางเป็นหนึ่งใน 8 อ าเภอ ของจังหวัดระยองที่อยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101 – 102  องศาตะวันออก อยูหางจาก
กรุงเทพฯ 175 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดระยอง 28 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 238 ตารางกิโลเมตร หรือ 
148,750 ไร อาณาเขตติดตอ  ทิศเหนือติดกับอ าเภอนิคมพัฒนา ทิศตะวันออกติดตออ าเภอเมืองระยอง ทิศ
ใตติดตออาวไทย และทิศตะวันตกติดตออ าเภอสัตหีบ,อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

การปกครองและประชากร 
 อ าเภอบานฉางเป็นหนึ่งใน 8 อ าเภอ ของจังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ 238 ตารางกิโลเมตร หรือ 
148,750 ไร แบงการปกครอง เป็น 3 ต าบล 20 หมูบาน ประกอบดวย 1) ต าบลบานฉาง จ านวน  6 
หมูบาน 2) ต าบลส านักทอน จ านวน 8 หมูบาน 3) ต าบลพลา จ านวน 6 หมูบาน หนวยการปกครองทองถิ่น 
ประกอบดวย เทศบาล ๔ แหง และองคแการบริการสวนต าบล ๑ แหง จ านวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร)  
รวม ๗๖,๗๙๒ คน เป็นชาย 38,280 คน หญิง  38,512 คน จ านวน 43,656 ครัวเรือน ประชากรแฝง  
ประมาณ 70% ของประชากรตามทะเบี ยนราษฎรแ  มี ผู สู งอายุ  จ านวน 3 ,982 คน  
เป็นผูปุวยเรื้อรัง 1 ,690 คน และชวยตัวเองไมได 66 คน มีเด็กอายุต่ ากวา 6 ปี  จ านวน2,882 คน  
และผูพิการ จ านวน 307 คน 

 

การปกครองท้องถิ่น มี ๔ เทศบาล ประกอบดวย 1) เทศบาลเมืองบานฉาง 2) เทศบาลต าบลบาน
ฉาง 3) เทศบาลต าบลส านักทอน และ 4) เทศบาลต าบลพลา และมี ๑ องคแการบริหารสวนต าบลคือ องคแการ
บริหารสวนต าบลส านักทอน 
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          ด้านเศรษฐกิจ 
  อ าเภอบานฉางเป็นภาคการผลิตที่สรางรายไดเขาสูอ าเภอบานฉางที่ส าคัญ ไดแก  

1) ภาคอุตสาหกรรม  
        อ าเภอบานฉางมีนิคมอุตสาหกรรม ๑ แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตั้งอยูที่ต าบลบานฉาง มี
โรงงานขนาดใหญตั้งอยู 16 โรงงาน สวนใหญจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีการควบคุมระยะหางระหวาง
โรงงานและชุมชน (Buffer zone) และแรงงานในอุตสาหกรรมเหลานี้ เป็นแรงงานคุณภาพ สวนโรงงานนอก
นิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงงานขนาดเล็ก จ านวน 78 แหง มีการประกอบกิจการที่หลากหลาย เชน รับท าเหล็ก 
รมควันปลา ผลิตแปูงมันส าปะหลัง ขุดลางและคัดขนาดทราย คัดแยกขยะ เป็นตน 
   2) ภาคการเกษตร   
                พ้ืนที่การผลิตสินคาเกษตรที่ส าคัญของอ าเภอบานฉาง ไดแก  
                 (1) มันส าปะหลัง  มีพ้ืนที่ปลูก 26,376 ไร  
                 (2) มะมวง   มีพ้ืนที่ปลูก   5,232 ไร 
                 (3) ยางพารา  มีพ้ืนที่ปลูก   4,865 ไร 
                 (4) ปาลแมน้ ามัน  มีพ้ืนที่ปลูก   2,325 ไร 
                 (5) สับปะรด  มีพ้ืนที่ปลูก   1,859 ไร 
                 (6) มะพราว มีพ้ืนที่ปลูก   1,793 ไร 
     3) การประมง 

    อ าเภอบานฉางมีการท าประมงพ้ืนบานโดยเรือประมงขนาดเล็ก ที่ 
(1) กลุมเรือประมงพ้ืนบานขนาดเล็กท่ีบาน พยูน หมูที่  4  ต าบลบานฉาง  
(2) กลุมประมงเรือเล็กพลา อูตะเภาสามัคคี หมูที่ 6 ต าบลพลา และ 
(3) กลุมประมงเรือเล็กหาดพลา บานพลา หมูที่ 5 ต าบลพลา   

4) อาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้าง  
สวนใหญจะเป็นประชากรแฝงที่เป็นแรงงานฝีมือเขามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคม

อุตสาหกรรมเอเชีย ในพ้ืนที่ต าบลบานฉาง ซึ่งมีโรงงานขนาดใหญตั้งอยู 16 แหง และโรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรมที่มีโรงงานขนาดเล็ก จ านวน 78 แหง 
  5) อุตสาหกรรมการบิน 
     อ าเภอบานฉางมีความโดดเดนในเรื่องของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีระบบการคมนาคม
ขนสงที่สะดวก มีสนามบินอูตะเภาซึ่งอยูในแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเป็นเมืองการบินตะวันออก  โดย
พัฒนาสนามบินอูตะเภาสูสนามบินเชิงพาณิชยแเต็มรูปแบบรองรับการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมการบิน” เป็น
ศูนยแกลางของธุรกิจการบินในภูมิภาค ที่มีความสามารถรองรับผู โดยสาร 15 ลานคน 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 จากศักยภาพของพ้ืนที่ดังกลาว ท าใหอ าเภอบ านฉางไดรับความนิยม
จากประชาชนเขามาพักอาศัยเป็นจ านวนมาก สงผลใหกิจการเกี่ยวกับที่พักอาศัยเติบโตและที่ดินมีราคาสูงขึ้น 
โดยมีหมูบานจัดสรร จ านวน 40 แหง และมีการกอสรางบานจัดสรรเพิ่มข้ึนทุกปี นอกจากนี้ ยังมีที่พักอาศัยใน
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รูปแบบคอนโดมิเนียม อพารแตเมนทแ บานเชา เป็นจ านวนมาก อาชีพของประชาชนอ าเภอบานฉางสวนหนึ่ง
นอกจากมีอาชีพหลัก เชน เกษตรกรรมแลว ยังท ากิจการบานเชา โดยกลุมลูกคาหลัก คือ แรงงานจาก
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอบานฉาง  
 6)   ภาคการท่องเที่ยว   

      สถานที่ทองเที่ยวสาธารณะของอ าเภอบานฉาง ไดแก  
       (๒.๑) หาดพลา ตั้งอยูที่ต าบลพลา เป็นชายหาดที่อยูติดสนามบินอูตะเภา และถือเป็นหาดแรกท่ี

ขามเขตจากจังหวัดชลบุรีสูจังหวัดระยอง  
      (๒) หาดพยูน ต าบลพลา   
     (๓) หาดน้ าริน ต าบลพลา  
     (๔) อางเก็บน้ าคลองบางไผ ต าบลส านักทอน  

     สภาพสังคม 
    อ าเภอบานฉางมีประชากร 76,792 คน แตมีประชากรแฝงซึ่งมาจากพ้ืนที่อ่ืนและแรงงานตาง
ดาวในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก (ประมาณรอยละ 70 ของประชากรอ าเภอบานฉาง) สวนใหญเขามาท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม สภาพสังคมขยายตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ประชากรอาศัยกันอยูอยางหนาแนนในชุมชน
เมือง เกิดปใญหาสังคมตามมา ไดแก  ปใญหายาเสพติด ปใญหาอาชญากรรม การลักขโมย ปใญหาการตั้งครรภแใน
วัยรุน ปใญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนั้น ปใญหามลพิษจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
ยังถือเป็นปใญหาหลักของอ าเภอบานฉาง 

ประเพณีวัฒนธรรม   
ประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของอ าเภอบานฉาง อาทิ ประเพณีกีฬา ชิมปลาทะเลนึ่ง จัดประมาณเดือน

กุมภาพันธแของทุกปี มหกรรมกีฬาฤดูหนาว เลนวาวชายหาด จัดในเดือนธันวาคม ของทุกปี ประเพณีท าบุญ
กลางทุง เป็นประเพณีพ้ืนบานที่นิยมจัดในทองที่ต าบลส านักทอน ระหวางวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี 
ชาวบาน จะท าขาวหลามไปรวมท าบุญที่ศาลากลางบาน 
 ด้านการศึกษาและศาสนา  

อ าเภอบานฉางมีโรงเรียนทั้งหมด 25 แหงคือ ระดับอาชีวศึกษา  2  แหง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  8  แหง และ สังกัด สพฐ. จ านวน 15   แหง และมีศาสนสถาน 21 แหง คือวัดพุทธศาสนา 15 แหง มัสยิด/
สุเหรา 1 แหง ศาลเจาที่จดทะเบียน 3 แหง และโบสถแคริสตจักร  2 แหง 

การสาธารณสุข  
อ าเภอบานฉางมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 1 แหง ขนาด 120 เตียง และสถานีอนามัย 9 แหง 
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ส่วนที่ ๒ 
การประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ในพื้นที่อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในพื้นที่อ าเภอบ้านฉาง 

       สถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคมของอ าเภอบานฉาง  
       (1) มีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอบานฉาง จ านวน 2 ราย ไดแก  
            (1.1) เด็กเล็ก (ติดจากบิดามารดา) จ านวน 1 ราย (รักษาหาย)  
                      (1.2) ทหารอียิปตแ 1 ราย (กลับประเทศ)  
                             กรณีของทหารอียิปตแที่ติดเชื้อโควิด – 19 ในพ้ืนที่อ าเภอบานฉาง เป็นกรณีที่ขอพัก
การบินบรรทุกของตามระเบียบของการบินอากาศยาน   โดยไดขอใชสิทธิการไมถูกกักกันตัวตามขอบังคับตาม
กฎหมาย ขอ 9 แหง พรก. ฉุกเฉินฯ กลุมทหารอียิปตแจึงปฏิเสธการกักตัว (มีการใชสิทธิตามกฎหมาย) และ
เป็นการบกพรองทางการสื่อสารของผูประสานงานชาวไทยที่ไมน าเขากักตัวที่ Alternative Quarantines 
(สถานที่กักกันที่ผานการตรวจสอบและจัดระเบียบที่พักส าหรับผูพักอาศัยที่ไปกับผูตองสงสัย หรือมีเหตุให
สงสัย) และไมมีการชี้แจงท าความเขาใจที่ถูกตองกับกลุมทหารอียิปตแที่ออกมาพักนอกพ้ืนที่  

(2) ผูตองสงสัยเป็นกลุมเสี่ยง (PUI.) ประมาณ 1,000 คนเศษ  
(3) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่  6 จังหวัดชลบุรี ก ากับดูแลพ้ืนที่อ าเภอบานฉาง โดยใช 

Local Quarantines อยูที่อ าเภอบานฉาง 
(4) กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID--19) 

ในชวงที่รัฐบาลมีค าสั่งปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากการแพรระบาดของโรคฯ  ดังนี้ 
- กลุมที่ไดรับกระทบคอนขางมาก ไดแก สถานประกอบการประเภทตางๆ รานอาหาร รานคา

วัสดุกอสราง พอคาหาบเร บานเชา อาพารแทเมนทแ  
- กลุมที่ไดรับกระทบคอนขางนอย ไดแก  โรงงานอุตสาหกรรม  

(5) การส ารวจผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID--19) 
ของอ าเภอบานฉาง รวม ๒,๖๑๗ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ดังนี้ 

 - ส ารวจโดยก านันผูใหญบานในพื้นท่ีและบันทึกในระบบ Thai QM จ านวน ๒,๑๐๕ ราย  
 - ประชาชนลงทะเบียนขอความชวยเหลือผานระบบ Google form จังหวัดระยอง จ านวน 

๕๑๒ ราย   
 
 
 

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ของอ าเภอบ้าฉาง  
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(1) การให้ความช่วยเหลือ มีการบูรณาการความรวมมือระหวาง สวนราชการและอ าเภอ องคแการ
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง 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) 
                          - การเปิดพ้ืนที่ของโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเอกชนใหเขาไปขายสินคาได 

(ข) การช่วยเหลือประชาชนระยะกลาง 
      - การติดตามประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอน เพ่ือใหการชวยเหลือตอ        

และประสานขอรับการชวยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล  
                          - การฝึกอาชีพระยะสั้นของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

                - การรวมกลุมเพื่อเปิดตลาดชุมชน  
                            - การจางงานตามนโยบายของกระทรวงแรรงงานและการชวยเหลือการรับเงินเยียวยา
ตามมาตรการของส านักงานประกันสังคม   
                          - การจัดกิจกรรม “ธงฟูาราคาประหยัด” ของกระทรวงพาณิชยแ 
                            - การใหความชวยเหลือกับกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก/สตรี/เยาวชน ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 
                            - การเชาเหมาโรงแรมของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหพนักงานไดเขาพักแรม       
ในชวงสถานการณแการแพรระบาด  
                          - การฝึกอาชีพระยะสั้นของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
                    (ค) การช่วยเหลือประชาชนระยะยาว  
                         - มาตรการสรางความเชื่อมั่นเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในอ าเภอบานฉาง  

3. สถานการณ์ปัจจุบันของอ าเภอบ้านฉาง 
  การด ารงชีวิตของประชาชนในอ าเภอบานฉางเขาสูภาวะปกติเกือบจะสมบูรณแ และสวนใหญ

ยังคงปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (ใสหนากาอนามัย ลางมือ รักษาระยะหาง ไมจัด
กิจกรรม รวมกลุมจ านวนมาก รักษาความสะอาด) 

4. การประเมินสถานการณ์  
       จากการประเมินสถานการณแผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID--19) ของอ าเภอบานฉาง สรุปไดดังนี้ 
 ๏ ภาคการเกษตร  
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อ าเภอบานฉางเป็นอ าเภอท่ีไมใหญมากนัก มีกลุมอาชีพที่ชัดเจน อาทิ เกษตรกรที่มีตนทุนที่ดี 
ท าใหไดรับผลกระทบนอยในการด ารงชีวิต จะมีแตลูกหลานที่เขาไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจจะถูก
เลิกจางหรือพักงานชั่วคราว แตก็ยังสามารถด ารงชีวิตได 
                 ๏ ภาคอุตสาหกรรม  
                     สวนใหญจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดกลางที่ใชเทคโนโลยีในการควบคุมเป็น
หลัก ใชแรงงานที่มีทักษะ ประกอบกับมีนโยบายในการปูองกันการติดเชื้อดวยการแหมาโรงแรมใหพนักงาน
เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อขอพนักงาน ท าใหไดรับผลกระทบนอย ตรงกันขามบางโรงงานของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประเภทผลิตเม็ดพลาสติกกลับมีความตองการที่เพ่ิมขึ้น 
                 ๏ ภาคธุรกิจรายย่อย 
                    ภาคธุรกิจรายยอยไดรับผลกระทบบางจากค าสั่งปิดสถานประกอบการของทางราชการ  แตก็
ไดรับความชวยเหลือจากทางราชการ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไมเป็นตัวเงิน  อาทิ ถุงยังชีพ ตูปในสุข อาหาร 
สามารถอยูไดดวยการเอ้ืออารีตอกัน และปใจจุบันทางราชการไดผอนคลายมาตรการลงแลว และสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามปกติแลว 
                 ๏ ด้านการท่องเที่ยว   
                    พ้ืนที่อ าเภอบานฉางไมมีจุดทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม เชน การลงเลนน้ า เพราะใกลกับโรงงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท าใหคนไมกลามาเลนน้ าอยูแลว จึงไมไดรับผลกระทบในดานนี้เทาใดนัก  

 การประเมินสถานการณ์ 
 จากสถานการณแของอ าเภอบานฉางที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ใน

ภาพรวมได้รับผลกระทบบ้าง แต่ไม่เข้าขั้นรุนแรง จะมีเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบจากค าสั่งของทาง
ราชการ และความตื่นตระหนกของประชาชนเกี่ยวกับขาวสารของการติดเชื้อของคนในพ้ืนที่ที่ทางราชการที่
จ าเป็นตองสรางความเชื่อมั่นใหได  
     การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการเงินกู้ฯ  

ส าหรับการขอรับการสนับสนุนตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เสนอขอไป ประมาณ 6,000 ลานบาท สวนใหญเป็นการขอในดาน
โครงสรางพื้นฐาน (ตามขอ 3.4 ของมาตรการฯ) ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเป็นล าดับสุดทาย จะมีเพียงโครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนฯ และโครงการสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม ที่เขาขายการสรางงานสราง
อาชีพ (ตามแนวทางขอ 3.2) ของมาตรการที่นาจะไดรับการพิจารณา  

อ าเภอบานฉางไดเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากงบเงินกูฯ (1 ลานลานบาท/ ยังไมไดรับ
อนุมัติ) คือ  

        (1) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนและประชาสัมพันธแ การทองเที่ยวอ าเภอบาน
ฉาง : Unseen Ban chang วงเงิน 1,003,000 บาท (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอระยอง) โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้ 

- อบรมสรางความรูความเขาใจการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอัตลักษณแทองถิ่น          
ใหกับประชาชนในพื้นท่ี 200 คน  

- คัดเลือกสถานที่ พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่  1 -2 จุด โดยสรางจุดเดน         
ใหกับแหลงทองเที่ยว 

- พัฒนาเชื่อมโยงสนทางทองเที่ยวในพื้นที่อ าเภอบานฉาง 
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(2) โครงการสงเสริมอาชีพเย็บจักรอุตสาหกรรม วงเงิน 1 ,300,000 บาท (ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง) กิจกรรม ดังนี้ 

- ซื้อจักรเย็บผา  
- อบรมสงเสริมความรูและทักษะในการฝึกอาชีพใหกลุมแมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ  

ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน 
(3)  โครงการดานโครงสรางพื้นฐานขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประมาณ 6,000 ลานบาท 

5. ประเด็นจากการศึกษาเรียนรู้ของอ าเภอบ้านฉาง 
 

 5.1 การบริหารจัดการโครงการตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใตกรอบกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก. เงินกู 1 ลานลานบาท
(รอบที่ 1) ตามที่รัฐบาลก าหนดและการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ(กบจ.) มีความชัดเจนพอที่นายอ าเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 
(กบอ.) จะประยุกตแใชท าแผนใหสามารถปฏิบัติไดผลดีในบริบทของอ าเภอ ต าบล และหมูบานที่แตกตางกัน 
  - คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) เป็นค าสั่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 65 ที่ก าหนดหนาที่ของนายอ าเภอ 
  - ระยะเวลาที่ใชด าเนินการจัดท าค าของบประมาณตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีเพียง 5 วัน ท าใหการเสนอโครงการตามขอเสนอ
ของสวนราชการ ก านัน ผูใหญบาน ในการสรางงาน สรางอาชีพ โดยผาน กบอ. จึงเป็นไปไดยาก 
และตองมีความพรอมของแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ท่ีตองแนบค าขอฯ และท าไดทันทีท่ีไดรับอนุมัติ  
  - ความไมชัดเจนของการสั่งการของสภาพัฒนาฯ ในฐานะเจาของโครงการ กับส านักงาน    
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูประสานงานก็มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง จนกระทบการปฏิบัติของสวน
ภูมิภาค อ าเภอและทองถิ่นเป็นอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับองคแกรปกครองทองถิ่นที่มีการเตรียมแผนงาน
ดานสรางงาน สรางอาชีพคอนขางนอย  สวนใหญจะเป็นโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดเตรียมไว จึงเป็นการขอดาน
โครงสรางพื้นฐานเป็นหลัก 
 5.2 บุคลากรของสวนราชการและองคแกรปกครองทองถิ่นมีนาที่รับผิดชอบน าแผนงาน/  โครงการ
ตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ภายใตกรอบกรอบวงเงิน 4 
แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก. เงินกู 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ไปปฏิบัติ ใหมีความรู ความสามารถที่ดีในการ
ปฏิบัติงานเพียงใด 
  - ปใจจุบันแผนงาน/โครงการของอ าเภอบานฉาง ทั้งทางตรงและทางออม ยังไมได รับการ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณแตอยางใด จึงท าใหไมสามารถประเมินตามค าถามขางตนได 

- อยางไรก็ดี   เมื่อดูจากความส าเร็จของการเสนอแผนงานโครงการที่สวนราชการระดับ 
อ าเภอ ก านัน ผูใหญบานที่อยูใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงมีการเสนอแผนงาน/โครงการมานอยมาก 
โดยไมมีการเรียกประชุม กบอ. ก็อาจกลาวไดวาบุคลากรยังไมมีความพรอมในการด าเนินงานตามความ
ตองการของประชาชนเทาใดนักเพราะอาจกลาวไดวาที่ผานมาไมไดมีการจัดเตรียมศึกษาความตองการของ
พ้ืนที่ไวเลยท าใหไมสามารถน าขอมูลมาใชประโยชนแไดทันในระยะเวลาจ ากัดเหมือนกันทั่วประเทศ จึงควรน า
บุคลากรกลุมนี้ไปท าการปรับทัศนคติและท าความเขาใจถึงความจ าเป็นที่ตองด าเนินการ 
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 5.3 บุคลากรต าแหนงใดบางของสวนราชการระดับอ าเภอในคณะกรรมการบริหารงาน   อ าเภอแบบ
บูรณาการ (กบอ. )  ที่ สมควรได รับ เ พ่ิมพูนความรู ความเชี่ ยวชาญใหสามารถปฏิบัติ งานไดดีขึ้น  
ในเรื่องใด 
  - พิจารณาจากโครงการของสวนราชการในระดับอ าเภอที่เสนอขอรับการสนับสนุน      
งบประมาณภายใตขอจ ากัดที่สามารถด าเนินการไดทันที คือ มีความพรอมของแบบรูปรายการ (ปร.4 ,  
ปร.5) ส าหรับงบลงทุน หรือแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณส าหรับด าเนินงบด าเนินงาน  เพ่ือให
สามารถด าเนินการไดทันที่ท่ีไดรับอนุมัติโครงการ 
  - อ าเภอบานฉางเสนอโครงการที่เป็นโครงการโดยตรงของอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง จ านวน 1 โครงการ ที่เหลือเป็นการขอขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ผานส านักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด โดยที่ไมผาน กบอ. 

- อยางไรก็ดี   เมื่อดูจากความส าเร็จของการเสนอแผนงานโครงการที่สวนราชการระดับ 
อ าเภอ ก านัน ผูใหญบานที่อยูใกลชิดกับประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงมีการเสนอแผนงาน/โครงการมานอยมาก 
โดยไมมีการเรียกประชุม กบอ. ก็อาจกลาวไดวาบุคลากรยังไมมีความพรอมในการด าเนินงานตามความ
ตองการของประชาชนเทาใดนักเพราะอาจกลาวไดวาที่ผานมาไมไดมีการจัดเตรียมศึกษาความตองการของ
พ้ืนที่ไวเลยท าใหไมสามารถน าขอมูลมาใชประโยชนแไดทันในระยะเวลาจ ากัดเหมือนกันทั่วประเทศ จึงควรน า
บุคลากรกลุมนี้ไปท าการปรับทัศนคติและท าความเขาใจถึงความจ าเป็นที่ตองด าเนินการ 
 5.4 ในการบริหารงานตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ภายใตกรอบกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก. เงินกู 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) 
คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ควรใหความส าคัญกับงานหรือกิจกรรมใดเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การจัดล าดับความส าคัญของงานในลักษณะอยางไร 
  - ในการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ จะตองสอดรับกับยุทธศาสตรแที่ เกี่ยวของ     
ทั้งหมด ตามยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด และตองจัดท าแผน
ยุทธศาสตรแพัฒนา อ าเภอ เพ่ือก าหนดทิศทางพัฒนาอ าเภอใหสอดรับกับแนวทางแผนขางตนดวย  
  - แผนพัฒนาอ าเภอ จะมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตรแที่เป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนา 
เปูาหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดการพัฒนาอ าเภอไวดวยแลว 
  - ในการพัฒนาภายหลังไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ควรใหความส าคัญกับแผน 
เผชิญเหตุกรณีที่มีการแพรระบาดครั้งตอไปเป็นหลัก เพราะขณะนี้ยังไมมียารักษาโรคเป็นการเฉพาะ และ
ล าดับตอมาก็ควรใหความส าคัญกับโครงการที่สามารถท าใหประชาชนสามารถด ารงชีพไดในกรณีที่มีการแพร
ระบาดครั้งที่ 2 อาทิ แผนพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.5 ในภาพรวมและ กบอ. ประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการแผนฟ้ืนฟูฯ วามี  ปสภ. ระดับ
ใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไรคือปใจจัยความส าเร็จ อะไรคือขอจ ากัดทางการบริหารที่ส าคัญ บทเรียน
และประสบการณแท างานที่ส าคัญของนายอ าเภอและ กบอ. ที่ท าการศึกษาและแบงปในใหสาธารณชนสวน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น 
  การประเมินความส าเร็จจากแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนฯ จากสวน       
ราชการของอ าเภอบานฉาง อาจกลาวไดวานอยมาก เพราะไมมีการด าเนินการผาน กบอ. เนื่องจาก 
  (1) ระยะเวลาด าเนินการคอนขางสั้น เพียง 5 วันท าการ 
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  (2) โครงการที่ เสนอโดยสวนราชการของอ าเภอบานฉางโดยตรงมี  1 โครงการ         
(สงเสริมการทองเที่ยว) ขณะที่โครงการสงเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรมเป็นการเสนอขอโครงการของนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดระยองในภาพรวม 
  (3) โครงการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ไมเสนอผาน กบอ. แตสงไปยัง           
ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดระยองเพ่ือรวบรวมเสนอตอ กบจ. ใหความเห็นชอบกอนเสนอ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอนเสนอ
สภาพัฒนาฯ พิจารณา 

6. ข้อจ ากัดของการบริหาร 
 (1) ความไมพรอมของสวนราชการระดับอ าเภอในการเตรียมแผนงาน/โครงการ 
 (2)  ปใ จจัยทางขอกฎหมายและความไมชั ด เจนของขอสั่ งการในกรณีที่ เ สนอแผนงาน/            
โครงการขององคแกรปกรองสวนทองถิ่นที่ไมผานการพิจารณาของ กบอ. แตสงตรงไปที่ส านักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด ท าใหขาดการบูรณาการและเชื่อมตอขอมูลในระดับพ้ืนที่ 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากบทเรียนของกรณีศึกษานี้ จะเห็นวามีชองวางที่จะไมสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตรแชาติ 
20 ปี (6 ประเด็น) แผนแมบทตามยุทธศาสตรแชาติ(23 แผน) และนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลตาม
เปูาหมายในเรื่องของการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่ผาน กบอ.ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเป็นการ
ปฏิ บั ติ ลั ก ษณะคล า ยกั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า รต ามน โ ยบ ายข อ ง รั ฐ บ า ล ใน เ รื่ อ ง ก า ร แก ไ ขปใ ญห า  
ภัยแลง (200 ลานบาท) และการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจ าปีขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ผานมา 

 จึงเห็นควรสรางความเชื่อมโยงของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบรวมกันในทุกมิติ โดยในขณะนี้มีความ
เชื่อมโยงที่ชัดเจนในระดับจังหวัดขึ้นไปถึงระดับนโยบาย แตในระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ยังไมมีความเชื่อมโยง
กันเทาที่ควร โดยเฉพาะกับหนายงานที่อยูที่ระดับทองที่และทองถิ่น ไดแกอ าเภอที่มีนายอ าเภอเป็นผูน า มี
ปลัดอ าเภอ หนวยหนาสวนราชการประจ าอ าเภอ สมาชิกอาสารักษาอินแดน(อส.) ก านัน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน สารวัตก านันและแพทยแประจ าต าบลเป็นลูกมือที่ส าคัญที่ตองรับผิดชอบดานความเป็นอยูของ
ประชาชนในทองที่ซึ่งเทากับตองรับผิดชอบดานความมั่นคงและการพัฒนาทองที่ ในขณะที่องคแปกปกครอง
สวนทองถิ่นก็มีหนาที่ตามกฎหมายในดานการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทองที่ยังไมมีความเชื่อมโยงกัน
ในเรื่องของการพัฒนา และ/หรือการสนับสนุนการปฏิบัติดานความมั่นคงกันเทาที่ควร  

จากขอมูลขางตน เป็นประเด็นที่ควรจะหยิบยกมาพิจารณาแกไขโดยดวนที่สุดเพ่ือใหเกิดการ
ประสานงานการปฏิบัติกันไดอยางเป็นรูปธรรม โดยในชั้นตนที่อยูระหวางการด าเนินการแกไขก็ควรจะมีการ
สั่งในลักษณะแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง  โดยก าหนดให “ทุกแผนงาน/โครงการขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกระดับที่จะมีการด าเนินการในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงาน
อ าเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) กอนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือเขาด าเนินการเป็นล าดับ
ตอไป” เพ่ือใหเกดิการบูรณาการกันระหวางฝุายปกครองที่ตองรับผิดชอบความเป็นอยูและความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นท่ี กับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับผิดชอบในดานของการพัฒนาพ้ืนที่ที่จะไปชวยกันพัฒนา
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พ้ืนที่/ชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่อยางเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อัน
เป็นฟในเฟืองส าคัญที่จะสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตรแใหบรรลุตามเปูาประสงคแท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
ในระดับอ าเภอบ้านฉาง 
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การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
จัดท าโดย 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 3 (กป.3)  
 

นางสาวปราณ ี วงศ์บุตร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางมาลินี   ภาวิไล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

นายสันติพงษ์ สมศรี นายอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
นายสุทธิพงษ์  พุทธจันทรา นายอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
นายดลภาค   เนตรใส นายอ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 
นายวิรัตน์   กลิ่นขจร นายอ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายกิตติพันธ์   วุฒิวงศ์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสตูล 
นายณรงค์   น้ าผ้ึง โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย 
นายธนวัฒน์   สนิทศักดิ์ด ี ผู้อ านวยการส านักปัองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

นายเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 

ค าน า 
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 ด้วยในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) อยู่เป็นจ านวนหลายล้านคน แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งร้อยวันแล้ว แต่ในช่วงเวลาที่ผ่าน ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้สร้าง
ผลกระทบที่รุนแรงต่อทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็ไม่พ้นที่จะได้ผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน 
ในระยะเวลานี้ประเทศไทย เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม มีการอัดฉีดงบประมาณภายใต้
กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตามพระราชก าหนดกู้เงิน ฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) เข้ามาช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทางกลุ่มปฏิบัติการที่ 
(กป.) ๓ มีความสนใจที่จะศึกษาว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะผู้รับงบประมาณจากรัฐบาลไป
ใช้ในการด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในส่วนที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ สามารถน าเงินงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปใช้ เกิดประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมและมี
ความรวดเร็วในการน าโครงการลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มี
การประสานความร่วมมือของประชาชนในการด าเนินการอย่างไร และสุดท้ายเกิดความยั่งยืนในการจัดการ
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยตัวชุมชนเองอย่างไร ซึ่งจากผลศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เป็น
ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ของผู้ศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
 
                คณะผู้จัดท า 
     นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๗๕ 
       กลุ่มปฏบิัติการที่ (กป.) ๓ 
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไปพื้นทีก่ารศึกษา : องค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
1. ประวัติความเป็นมา 

                การจัดรูปแบบขององคแการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองทองถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่ใชอยูใน
ปใจจุบันไดมีการปรับปรุงแกไขและ วิวัฒนาการมาตามล าดับ โดยจัดใหสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2476 ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจังหวัดขณะนั้นมีลักษณะ
เป็นองคแการแทนประชาชนท าหนาที่ ใหค าปรึกษาหารือแนะน าแกคณะกรรมการจังหวัดยังมิไดมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลที่ แยกตางหากจากราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือเป็นหนวยการปกครองทองถิ่นตาม กฎหมายตอมา
ในปี พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นโดยมีความประสงคแที่จะแยก
กฎหมายที่เกี่ยวกับ สภาจังหวัด ไวโดยเฉพาะส าหรับสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯนั้นยังมิไดมีการ
เปลี่ยนแปลง ฐานะและบทบาทของสภาจังหวัดไปจากเดิม กลาวคือสภาจังหวัดยังคงท าหนาที่เป็นสภาที่
ปรึกษาของขณะกรรมการ จังหวัดเทานั้นจนกระท้ังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งก าหนดใหผูวาราชการจังหวัดเป็นหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบบริหารราชการในสวนจังหวัด ของกระทรวง ทบวงกรมตาง ๆโดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม 
โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯนี้ท าใหสภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภา ที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดแตเนื่องจาก
บทบาทและการด าเนินงานของสภา จังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยใหค าแนะน าและควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดไมสูจะไดผลตาม ความมุงหมายเทาใดนักจึงท าใหเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัด ใหมีประสิทธิภาพโดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 
อันมีผลใหเกิด “องคแการบริหารสวนจังหวัด” ขึ้นตามภูมิภาคตอมา ไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินก าหนดให 
องคแการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเป็นหนวยการปกครองทองถิ่นรูปหนึ่งเมื่อสภา จังหวัดแปรสภาพมาเป็นสภา
การปกครองทองถิ่น จึงมีบทบาทและอ านาจหนาที่เพ่ิม ขึ้นอยางมากดังนั้นเพ่ือประโยชนแในการท าความเขาใจ
อ านาจหนาที่และบทบาทของ สภาจังหวัดจากอดีตจนถึงปใจจุบัน  
 พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 114 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2540 เป็นตนมาพระราชบัญญัติดังกลาว เป็นกฎหมายที่กลาวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานของ
องคแการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเป็นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นแทนที่องคแการบริหารสวนบริหารสวน
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ส าหรับเหตุผลของการ ใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาไดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติซึ่งระบุ วา “โดยที่องคแการบริหาร
สวนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัดพ.ศ. 2498 เป็นองคแกร
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ปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยูนอกเขต สุขาภิบาล และเทศบาลเมื่อไดมีพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองคแการบริหารสวนต าบล ในการนี้สมควรปรับปรุงบทบาทและ อ านาจหนาที่ ขององคแการ
บริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกันและปรับปรุงโครงสรางขององคแการบริหารสวน 
จังหวัด ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น” 
                นอกจากจะพิจารณาในเหตุผลของพระราชบัญญัติแลวจากบันทึกการประชุมคณะ กรรมาธิการ
วิสามัญ สภาผูแทนราษฎรซึ่งพิจารณารางพระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ……. ครั้งที่ 2 วันที่ 
13 มีนาคม 2540 ที่ประชุมไดอภิปรายประเด็นวัตถุประสงคแของการออกกฎหมายสรุปวา 
                   1. เพ่ือจัดระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพซึ่งปใจจุบันมีปใญหาดานการบริหารการจัดการดาน
พ้ืนที่และรายไดช้ าซอน 
                   2. เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองทองถิ่นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานการขยายความเจริญเติบโตของแตละทองถิ่น 
                   3. เพ่ือเป็นการถายโอนอ านาจการปกครองสวนภูมิภาคมาสูทองถิ่นโดยใหองคแการ  บริหาร
สวนจังหวัดท าหนาที่ในการประสานกับองคแกรปกครองทองถิ่นการประสานกับ รัฐบาลและตัวแทนหนวยงาน
ของรัฐการถายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยูใน ภูมิภาคไปอยูในองคแการบริหารสวนจังหวัด  
                   4. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจสูทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้นโดยจะเพ่ิมอิสระใหกับ องคแการบริหาร
สวนจังหวัดมากขึ้นดวย โดยการลดการก ากับดูแลจากสวนกลางลง   
 
การจัดตั้งและฐานะ 
                พระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ก าหนดใหมีหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นรูปแบบ หนึ่งเรียกวาองคแการบริหารสวนจังหวัด โดยมีอยูในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แหง รวม 75 แหง 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั่วทั้งหวัดโดยทับซอนกับพ้ืนที่ของหนวยการบริหารราชการ สวน
ทองถิ่น อ่ืน คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองคแการบริหารสวนต าบลในจังหวัดนั้นความเป็นนิติบุคคลกอใหเกิด
ความ สามารถในการท านิติกรรมความเป็นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอใหเกิด อ านาจ หนาที่และ
ขอบเขตพ้ืนที่ในการใชอ านาจ 
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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 และการสรางมูลคาเพ่ิมของ
สินคา  
         4. สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
         5. สงเสริมการทองเที่ยว  
         6. สรางเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร เพ่ือสงเสริมการสงออกสูประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  
         7. เสริมสรางความแข็งแรงและภูมิคุมกันของสังคม และชุมชนใหอยูรวมกันอยางรมเย็นเป็นสุขภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         8. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจากทุกภาคสวน  

อ านาจหน้าที่/บทบาท 

             ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ
และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณขององคแการบริหารสวนจังหวัด   องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
มีอ านาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
            1. การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  
            2. การสนับสนุนองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น  
            3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
            4. การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  
            5. การคุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
            6. การจัดการศึกษา  
            7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
            8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  
            9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
            10. การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
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            11. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
            12. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  
            13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ า  
            14. การสงเสริมการทองเที่ยว  
            15. การพาณิชยแ การสงเสริมการลงทุน และการท ากิจการไมวาจะด าเนินการเอง หรือรวมกับบุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ  
            16. การสรางและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมตอระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
            17. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น  
            18. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดตอ  
            19. การจัดใหมีพิพิธภัณฑแและหอจดหมายเหตุ  
            20. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
            21. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
            22. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัดระยอง  
            23. จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขต และ 
กิจการนั้นเป็นการสมควรใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันด าเนินการ หรือใหองคแการบริหารสวน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
            24. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น  
            25. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
            26. การสังคมสงเคราะหแ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
            27. จัดท ากจิการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหเป็นอ านาจ
และหนาที่ขององคแการบริหารสวนจังหวัด  
            กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชนแของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดอ านาจ
หนาที่ขององคแการบริหารสวนจังหวัดขางตน เป็นการด าเนินการตาม “แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น”ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นตนไป 
ลักษณะของการด าเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัด ในการใหบริการสาธารณะ 
ในเขตจังหวัดมีดังนี ้
            1. ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญที่เกิดศักยภาพขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
            2. เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด  
            3. เขาไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรือมีผูที่ไดรับ
ประโยชนแในองคแกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา 9 แหง ขึ้นไป  
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2. ข้อมูลพื้นฐาน 
 ด้านการเมือง/การปกครอง 

1. เขตการปกครอง แบงเป็น 8 อ าเภอ ไดแก อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบานคาย อ าเภอ
ปลวกแดง อ าเภอบานฉาง อ าเภอวังจันทรแ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 58 ต าบล 439 
หมูบาน 181 ชุมชน ดานการปกครองทองถิ่น ประกอบดวยองคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 
แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลต าบล 27 แหง และองคแการบริหารสวนต าบล 37 แหง 2. การเลือกตั้ง การ
แบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศแบงเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ออกเป็น 30 เขตเลือกตั้ง      โดยมีสมาชิกเขต
เลือกตั้งละหนึ่งคน ประกอบดวย อ าเภอเมืองระยอง จ านวน 12 เขตเลือกตั้ง อ าเภอแกลง จ านวน 6 เขต
เลือกตั้ง อ าเภอบานคาย จ านวน 3 เขตเลือกตั้ง อ าเภอบานฉาง จ านวน 3 เขตเลือกตั้ง อ าเภอปลวกแดง จ านวน 2 
เขตเลือกตั้ง อ าเภอนิคมพัฒนา จ านวน 2 เขตเลือกตั้ง อ าเภอวังจันทรแ จ านวน 1 เขตเลือกตั้ง อ าเภอเขาชะเมา 
จ านวน 1 เขตเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยนายอภิชาต สุขัคคานนทแ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 ปี 2559 มีจ านวนประชากร 694,852 คน ปี 2560 มีจ านวนประชากร 705,954 คน 
ปี 2561 มีจ านวนประชากร 717,349 คน ปี 2560 มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 รอยละ 2.34 
ปี 2561 มีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 รอยละ 1.54 คาดวาในปี 2562 จะมีจ านวนประชากร
เพ่ิมข้ึน รอยละ 1.54 - 2.34 และจะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   มีชาวซองเป็นชาวพ้ืนเมือง ประชากรสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กระจายอยูทั่วไปในชนบท มีประชากรทั้งสิ้น 717,349 คน ชาย จ านวน 352,566 คน หญิง จ านวน 
364,783 คนชวงอายุที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ อายุระหวาง 35-39 ปี จ านวน 63,736 คน ชวง
อายุที่มีจ านวนประชากรนอยที่สุด คือ อายุ 100 ปีขึ้นไป จ านวน 115 คน 

ที่มา : ทะเบียนราษฎรแจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
  ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญในพื้นที่ ผลการจัดเก็บขอมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 
2561 เปูาหมาย 152,595 ครัวเรือน 54 ต าบล 434 หมูบาน 167 ชุมชน      

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 
 
3. สภาพทางสังคม 
 การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษา แบงออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งจังหวัดระยอง มีจ านวน
หนวยงานทางการศึกษา ทั้งหมด 555 แหง ประกอบดวย 
 1) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จ านวน 355 แหง 
 2) กระทรวงมหาดไทย องคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จ านวน 156 แหง 
 3) ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) จ านวน 4 แหง 
 4) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ (พม.) จ านวน 39 แหง 
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 5) กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ (ทร.) จ านวน 1 แหง 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561 

 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีจ านวน 3 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาตากสินระยอง 1 แห่ง ได้แก่ 
  1) โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มีจ านวนนักเรียน 3,295 คน มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 246  คน 
  2) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีจ านวนนักเรียน 3,016 คน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 333 คน 
  3) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) มีจ านวนนักเรียน 1,971 คน 
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 162 คน 
  4) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง มีจ านวนนักศึกษา 162 คน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคแการบรหิารสวนจังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

  สาธารณสุขจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง มีโรงพยาบาลศูนยแ 1 แหง จ านวน 597 เตียง 
โรงพยาบาลทั่วไป 2 แหง จ านวน 362 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง จ านวน 273 เตียง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 95 แหง โรงพยาบาลเอกชน  5 แหง จ านวน 395 เตียง คลินิก จ านวน 382 แหง มี
จ านวนแพทยแ 148 คน ทันตแพทยแ 54 คน เภสัชกร 100 คน พยาบาล 1,645 คน พยาบาลเทคนิค 31 คน 
ผูปุวยที่เขารับการรักษาดวย 5 โรคส าคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

ที่มา  :  ศูนยแขอมูลขาวสารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2561 
 
4. อาชญากรรม คดีอาชญากรรม ไดแก คดีประทุษรายตอทรัพยแ โจรกรรม รถจักรยานยนตแ โจรกรรมรถยนตแ 
ฉอโกง และยักยอก พบวาจังหวัดระยองมีจ านวนคดีประเภทนี้สูง ซึ่งจะสังเกตไดวาคดีประเภทนี้ จะเกิดมากใน
พ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน และอาจมีคนตางถิ่นเขามา รายงานฐานความผิดคดีอาญาที่ส าคัญของ
ต ารวจภูธรจังหวัดระยองปี 2560 มีคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย และเพศ 491 คดี, คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพยแ 1,010 คด,ีคดีท่ีนาสนใจ 451 คด ีและคดีที่รัฐเป็นผูเสียหาย 9,059 คด ี

 ยาเสพติด สถานการณแยาเสพติดของจังหวัดระยองอยูในระดับไมรุนแรงไมพบการผลิตใน
พ้ืนที่มีผูเสพ/ผูติดยาเสพติดกระจายตัวอยูในทุกพ้ืนที่ของอ าเภอ สถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติดสามารถ
ควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน  แตเนื่องจากปใญหายาเสพติดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจ าเป็นตองมีการด าเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อไมใหปใญหายาเสพติดขยายตัว
มากขึ้นประกอบกับสถานการณแยาเสพติดในปใจจุบันเริ่มปรากฏปใญหาเพ่ิมมากขึ้น  ยังคงมีบางพ้ืนที่ที่ควรให
ความสนใจเป็นพิเศษและตองเรงรัดด าเนินการแกไขปใญหาพ้ืนที่เสี่ยงตอการแพรระบาดและแหลงมั่วสุม พ้ืนที่
แพรระบาด ไดแก อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอนิคมพัฒนา อ าเภอปลวกแดง และมาบตาพุด 
เครือขายกลุมการคา ไดแก เครือขายกลุมผูตองหาพนโทษ หรือไดรับการพักการลงโทษแลวมาจับกลุมรวมกัน
คายาเสพติด 
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 การสังคมสงเคราะห์ 
 การด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ของจังหวัดระยอง เชน  ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
สังคมและความม่ันคงของมนุษยแจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแผูประสบปใญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแเด็กในครอบครัว
ยากจน ศูนยแคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดระยอง ไดใหการชวยเหลือเป็นเงินสงเคราะหแครอบครัวผูมีรายไดนอย
และไรที่พ่ึง นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ใหการชวยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและผาหมกันหนาว ทั้งนี้
จังหวัดระยอง  ยังมีสถานสงเคราะหแคุมครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ (รับเด็กอายุ 6 - 18 ปี) มีอ านาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ปใจจุบัน องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง อยูระหวางด าเนินการถมที่และปรับปรุงภูมิ
ทัศนแ เพ่ือใชในการกอสรางศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง เพ่ือใหเหมาะสม
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน มีการใหบริการดานการแพทยแและสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาและมีเครือขายการสงตอผูปุวยที่ตองการรักษาเฉพาะ
ทางไดอยางมีประสิทธิภาพ (พ้ืนที่กอสรางบริเวณหลังสวนสน ต าบลแกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง)  

 ประชากรแฝง จากการส ารวจจ านวนประชากรแฝงโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจ านวน 455,138 คาดการณแแนวโนม
ประชากรแฝงจังหวัดระยองในระยะขางหนาคาดวาประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจ า นวนเพ่ิมขึ้นเป็น 
796,510 คน เป็นอยางนอยในปี 2560 ซึ่งขณะนี้จังหวัดระยองไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขึ้น 
เพ่ือส ารวจขอมูลเกี่ยวกับประชากรแฝง เพ่ือด าเนินการแกไขปใญหาตอไป 

 แรงงาน เดือนธันวาคม 2560 ผูอยูในก าลังแรงงาน จ านวน 549,850 คน แยกเป็นผูมี
งานท า 540,442 คน ผูวางงาน 7,585 คน ผู รอคอยฤดูกาล 1,822 คน ผูไมอยูในก าลังแรงงงาน 190,466 
คน และผูอายุต่ ากวา 15 ปี มีจ านวน 159,857 คน ประชากรของจังหวัดระยองวางงานทั้งสิ้น 7 ,858 คน 
แรงงานตางดาวรวมทุกประเภท จ านวน 95,594 คน สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ านวน 
8,744 แหง 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน  

ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
 ๑. แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท 
ตาม พ.ร.ก กู้เงิน ฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) โดยมีอัตราก าลังขององคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๒ คน  
 ๒. แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ภายใตกรอบวงเงิน ๔ แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก.กูเงินฯ ๑ลานลานบาท(รอบที่๑/๒/๓) และแผนงานอื่นๆ 
  แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ภายใตกรอบวงเงิน ๔ แสนลานบาท ตาม พ.ร.ก.กูเงินฯ ๑ลานลานบาท ที่ องคแการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เสนอขอ แตยังไมไดรับการอนุมัติ รวม ๑๗ โครงการ คือ 

ล าดับ  แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ  
1  โครงการปรับปรุงทาเรือเพ ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  296,000,000  
2  โครงการปุาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปุาชายเลนพระเจดียแ      

กลางน้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ระยะที่ 3  
82,000,000  

3  โครงการปุาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปุาชายเลนพระเจดียแ     กลาง
น้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ระยะท่ี 4  

80,000,000  

4  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแปุาชายเลนในพ้ืนที่                    
แนวถนนเฉลิมบูรพาชลทิตสูการพัฒนาเป็นศูนยแการเรียนรูเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ  

52,000,000  

5  โครงการจัดตั้งศูนยแศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตรแบานเพ        ต าบล
แกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

96,000,000  

6  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแภายในศูนยแบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริจังหวัดระยอง (ระยะที่ 2)  

46,900,000  

7  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแภายในศูนยแบริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริจังหวัดระยอง (ระยะที่ 3)  

55,300,000  

8  โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง            โดย
ท าการวางทอน้ าประปาพ้ืนที่ต าบลชุมแสงและต าบลปุายุบใน    อ าเภอ
วังจันทรแ จังหวัดระยอง  

18,482,000  
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
9  โครงการกอสรางศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

จังหวัดระยอง ชวงที่ 1  
274,000,000  

10  โครงการกอสรางศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จังหวัดระยอง ชวงที่ 2  

367,600,000  

11  กอสรางอาคารเรียน ภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตาก
สินระยอง 

224,000,000 

12  กอสรางปรับปรุงถนนรย.ถ.10010 สายบานยายจั่น-บานสังขฤกษแ 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

57,576,000  

1๓  กอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 สายตอนตอทางเทศบาลต าบลแก
ลงกะเฉดควบคุม – หาดใหญ  อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

122,967,000  

1๔  กอสรางปรับปรุงถนน  รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง  หมายเลข 
3 (เขาดิน) – หนองเสม็ด อ าเภอแกลง,อ าเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง  
(ระยะที่ 1)  

325,710,000  

1๕  กอสรางปรับปรุงถนน  รย.ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวง  หมายเลข 
3 (เขาดิน) – หนองเสม็ด อ าเภอแกลง,อ าเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง 
(ระยะที่ 2)  

366,332,000  

16  ปรับปรุงถนน อบจ.รย.0203 สายบานเนินอูทอง – บานช าฆอ  อ าเภอ
แกลง, อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

14,473,000  

17  กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเทศบาล 11  23,300,000  

รวมงบประมาณ ๒,๕๐๒,๖๔๐,๐๐๐   
 

แตยังไมไดรับงบประมาณ จึงไดคัดเลือกเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหวางวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต) งบประมาณ 
๑  กอสรางศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจังหวัดระยอง  ๖๔๑,000,000  
๒   กอสรางอาคารเรียนภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตาก

สินระยอง  
๒๒๔,000,000  

๓  ก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง(ระดับประถมศึกษา)  ๒๑๐,๔๐๐,๐๐๐  
๔   โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง  

ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ า อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง   
๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐  

๕    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ 

๑๑๒,๒๐๐,๐๐๐   

 รวมงบประมาณ  ๑,๓๕๐,๒๐๐,๐๐๐  
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กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม
พระราชบัญญัติเงินกู้ฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) 

สถานการณเ์ศรษฐกิจของจังหวัดระยอง        
 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
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้ในระดับที่ดีอยู่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงให้
ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การประกอบธุรกิจต่อเนื่อง 
และสร้างรายได้ เป็นล าดับแรก โดยได้ก าหนดแผนงาน โครงการซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จ านวน ๑๗ โครงการ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน ๔ 
แสนล้านบาท ตามพระราชกฤษฎีกากู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย    

๑. โครงการปรับปรุงท่าเรือเพ ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 
๒๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือเพ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัดระยอง รวมทั้งเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง       

๒. โครงการโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ าอัญมณีหนึ่งเดียว
ในระยอง ระยะที่ ๓ งบประมาณ ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการสงวน อนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ กับเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากร
ป่าชายเลน รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ให้กับประชาชนจังหวัดระยอง และประเทศไทย       

๓. โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ าอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง 
ระยะที่ ๔ งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ กับเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน 
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้กับ
ประชาชนจังหวัดระยอง และประเทศไทย 

๔. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนในพ้ืนที่แนวถนนเฉลิมบู รพาชลทิตสู่การ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  งบประมาณ 
๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใหม่  
ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวโดยอนุรักษ์ป่าชายเลนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ อนุรักษ์ป่าชายเลน พันธุ์ไม้หายาก ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิด
สัตว์น้ า 
       ๕. โครงการ จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต าบลแกลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง งบประมาณ : ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการใช้ที่ดินของ
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สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ กับเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สวน
พฤกษศาสตร์บ้านเพให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติส าหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของเด็กและเยาวชน  
  ๖. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง 
(ระยะท่ี ๒) งบประมาณ ๔๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง 

๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง 
(ระยะท่ี ๓) งบประมาณ ๕๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมวีัตถุประสงคแเพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณีย
กิจรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง 

๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยองโดยท าการวางท่อจ่ายน้ าประปาใน
พ้ืนที่ต าบลชุมแสงและต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๘,๔๘๒,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค และการเกษตร และเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทร์ 

๙. โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ช่วงที่ ๑ 
งบประมาณ ๒๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้จังหวัดระยอง มีการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 
 ๑๐. โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ช่วงที่ ๒ 
งบประมาณ ๓๖๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน กับเพ่ือให้จังหวัดระยอง มีการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล     
 ๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตอบ
รับกับความต้องการก าลังคนตามนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 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 อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๗,๕๗๖,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
การจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มจี านวนเพ่ิมมากขึ้น 
 ๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๑๗ สายตอนต่อทางเทศบาลต าบลแกลงกะเฉด
ควบคุม – หาดใหญ่ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๒๒,๙๖๗,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาการจราจรให้แก่ราษฎรผู้ ใช้เส้นทางในการสัญจรโดยเฉพาะ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร    
ผู้สัญจร  
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 ๑๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๓๖ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน) – 
หนองเสม็ด อ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๑) งบประมาณ ๓๒๕,๗๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร 
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเขาชะเมา
 ๑๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.๑๐๐๓๖ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เขาดิน) – 
หนองเสม็ด อ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๓๖๖,๓๓๒,๐๐๐ บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร 
โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มจี านวนเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเขาชะเมา 
  ๑๖. โครงการปรับปรุงถนน อบจ.รย.๐๒๐๓ สายบ้านเนินอู่ทอง – บ้านช าฆ้อ อ าเภอแกลง                  
อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๔,๔๗๓.๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
และแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น และราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร รวมทั้งขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมืองระยอง และ
จากตัวเมืองระยองไปยังอ าเภอบ้านค่ายได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
  ๑๗. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๕ เทศบาลต าบล     
ส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง งบประมาณ  ๒๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาการจราจรแก่ราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ที่มจี านวนเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่
ตัวเมืองระยอง กับจากตัวเมืองระยองไปยังอ าเภอบ้านค่ายได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คาดหวังผลส าเร็จในอนาคตอันใกล้เพ่ือการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงประสงค์จะท าโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนทั้งการท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับจังหวัด แต่การขอรับการจัดสรรงบจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวยังไม่รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในเบื้องต้น ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแนว
ทางการอนุมัติโครงการ ในลักษณะการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างความเข้มแข็งภายในก่อน จึง
พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร โครงการเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และโครงการในลักษณะส่งเสริมการสร้างอาชีพใน
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ยังไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ใช้โอกาสในคราวที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ
ดังกล่าว  
 ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะสั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้บูรณาการกับส่วนราชการในพ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ถูก
เลิกจ้าง และผู้ยากจนทั่วไป โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

บุคลากรต าแหนงในขององคแการบริหารสวนจังหวัดระยองที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการน าแผนงาน
โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯที่สมควรไดรับเพ่ิมพูนความรูความเชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น 
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 ทักษะที่จ าเป็น ๔ ดาน 
 ๒.๑ ทักษะในการมองภาพรวมของปใญหา 
 ๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะหแอยางเป็นระบบ 
 ๒.๓ ทักษะการสื่อสารเชิงบวก 
 ๒.๔ ทักษะภาษาที่ ๔ ภาษา Coding การเขียนโปรแกรม 
๓. คุณมัณฑิตา จินดา จากค ากลาวของ Alvin Toffler วา “คนไมมีการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ไมใช

คนอานไมออก เขียนไมได แตเป็นคนที่ไมสามารถท่ีจะเรียนรู หรือลบสิ่งที่เรียนรูเดิมออกไป เพ่ือมาเรียนรูสิ่ง
ใหม” หลังโควิด ตองเปลี่ยนวิธีคิด ปรับทัศนคติ และพัฒนาทักษะ ดังนี่ 

 ๓.๑ Unlearn ละทิ้งทักษะเดิม 
 ๓.๒ Relearn ทักษะที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติมอีก 
       ๓.๒.๑ Digital Skill ทักษะดานดิจิทัล   Data เพ่ือท าความเขาใจลูกคา และเรียนรู 

Platform ออนไลนแตาง ๆ 
       ๓.๒.๒ Soft Skill อนาคตหุนยนตแจะเขามาท างานแทนที่มนุษยแโดยเฉพาะงานที่ท าซ้ า

หรืองานอันตราย 
 ๓.๓ Learn ทักษะที่ตองเรียนรูใหม  
       ๓.๒.๑ Digital Skill Soft Skill ทักษะดานดิจิทัล  เชน หากธุรกิจไมมี Digital Asse 

ตองสรางข้ึนมา หรือปรับทักษะที่เหมือนกับการเรียนรูใหม 
       ๓.๒.๒ Soft Skill ไดแก Empathy ตองท า ความเขาใจลูกคา 
๔. นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษัทชัยบูรณแ บราเดอรแส จ ากัด กลาวใน

การบรรยายหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓   
 เราจะเป็นผูเปลี่ยนหรือผูถูกเปลี่ยน โดยพิจารณาจาก  
 ๔.๑ ไวตอการรับรูของการเปลี่ยนแปลง 
          ๔.๒ ไวตอการปรับปรุงและพัฒนา 
          ผูน าตองคิดเสนอวา การปรับปรุงพัฒนา (นวัตกรรม) คือ หัวใจของการท าใหองคแการยั่งยืน 

จากแนวคิดดังกลาว องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดใหขอมูลวา ไดเตรียมบุคลากรดานการ
ปรับตัวรองรับสถานการณแ โดยเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี แกบุคลากร โดยเฉพาะกองแผนและงบประมาณ 
กองชาง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองคลัง โรงเรียนในสังกัด 

แตมีขอเสนอจากการสนทนา ควรมีการวางระบบพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ โดย 
๑. พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทั้งองคแกร ควรพัฒนา ทักษะในการมองภาพรวมของปใญหา ทักษะการคิด

วิเคราะหแอยางเป็นระบบ ทักษะการเรียนรู ทักษะดานดิจิทัล และทักษะความฉลาดทางอารมณแ 
๒. พัฒนาทักษะ ผูบริหาร หัวหนา ที่ควรมีทักษะเพ่ิม ทักษะการสื่อสารเชิงบวก  ทักษะการแกปใญหา 

ทักษะการคิดวิเคราะหแเชิงกลยุทธแ ทักษะความคิดสรางสรรคแ และทักษะการสอนงาน 
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ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถงึเวลาที่ท าการศึกษา) 

1. มีมาตรการและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับแผนและเกลี่ยงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อน าไปใช้ในการกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจสังคมของระยองในระยะเร่งด่วน 

2) น าเสนอโครงการขนาดใหญ่จ านวน ๑๗ โครงการที่ช่วยเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยใช้งบประมาณ
ในวงเงิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท 

3) เพ่ิมรายได้ในมาตรการการจัดเก็บภาษี เช่น การเก็บภาษีล้อเลื่อน ให้คนระยองปรับมาใช้ทะเบียนรถ
ในจังหวัดระยอง 

4) ขอความร่วมมือภาครัฐทั่วประเทศให้มาจัดประชุมสัมมนาที่จังหวัดระยอง 
5) จัดงานแสดงและขายสินค้าโอทอป ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ในพ้ืนที่ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น จัดกิจกรรมข่ีจักรยาน จัดงานวิ่ง จัดแข่งกีฬาทางน้ า 
7) ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดซื้อผลิตภัณฑ์ปัองกันโควิด ๑๙ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เพ่ือให้ชุมชน

เกิดความปลอดภัย 
8) ใช้สถานที่ภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือสอนประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่จัดท า

หน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง 
9) จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับโควิด ๑๙ เช่น จัดงานแสดงสินค้า และกรณีที่เกิดเหตุ

อียิปต์ ได้สร้างความเชื่อม่ันต่อประชาชนทั้งประเทศในการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง โดยให้เงินทันทีหากมา
เที่ยวระยองแล้วติดโรคโควิด ๑๙ 

10) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความ
เชื่อมั่นในจังหวัดระยอง เช่น ถ่ายภาพยนตร์ 
 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
 ๑. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

 1) งบประมาณรอบที่ 1 ตามแผนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  องคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไมไดรับการสนับสนุนตามแผนงานและ
โครงการที่เสนอขอไปยังรัฐบาล  

 2) การด าเนินงานขององคแการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถด าเนินการนอกเหนือจากภารกิจที่
ก าหนดได ท าใหการท างานเยียวยาและแกไขปใญหาความเดือดรอนของประชาชนไมไดรับการแกไข     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 อ่ื น 
 3) งบประมาณในสวนขององคแการบริหารสวนจังหวัดมีไมเพียงพอในการแกไขปใญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นท่ี 

2. แนวทางแก้ไข 
1) บูรณาการงบประมาณตามโครงการเดิมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปแลว 

 2) จัดความส าคัญของโครงการในการแกไขปใญหาความเดือดรอน 
 ๓) ปรับลดงบประมาณของส านัก/กอง ที่ดูวายังไมมีความจ าเป็นเรงรัด เชน โครงการศึกษาดูงาน 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นตน 
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 4) ศึกษาและเตรียมความพรอมในการด าเนินการตามแผนงานโครงการที่จะของบประมาณรวมกับ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ เนื่องจากเวลาของบประมาณจากสวนกลาง โครงการที่ไดรับอนุมัติจะเป็น
โครงการที่พรอมด าเนินการ ไมใชโครงการศึกษาความพรอม 
 5) จัดหามาตรการเพ่ิมรายไดขององคแการบริหารสวนจังหวัด เชน มาตรการทางภาษี 

6) สงเสริมระบบเศรษฐกิจที่สมดุล และใหประชาชนสามารถดูแลตัวเองไดบนพ้ืนฐานของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7) อบรมเตรียมความพรอมใหกับคนที่ตกงาน เพ่ือรองรับเศรษฐกิจที่ก าลังจะฟ้ืนตัว 
 ๘) พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร โดยใหเป็น Smart Farmer เพ่ือใหคนรุนใหมเขามาพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนที่ตอจากบรรพบุรุษโดยใชเทคโนโลยีมาชวย 
 ๙) ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาใหจังหวัดระยองเป็น จังหวัดครัวอาหารของโลก โดยเฉพาะดาน
ผลไมและประมง 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 ๑) ประชาชนมีงานท า สามารถผลิตสินคา ประกอบการคาขายและใหบริการไดโดย ณ ปใจจุบัน เมื่อ
เทียบกับกอนเกิดเหตุการณแโควิด 19 ถือวาฟ้ืนตัวในภาพรวมไดประมาณ 80 % 
 2) ผูที่เลิกจาง ไดรับการอบรมฟ้ืนฟูและเตรียมการรองรับการจางงานในกรณีที่มีการฟ้ืนตัวอยาง
สมบูรณแ 
 

ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 

  ได้รับความเป็นอย่างดีจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่มิติเครือข่ายขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หน่วยงานส่วนราชการมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการด าเนินการร่วมกัน รวมทั้งภาคประชาชนมีความร่วมมือในการท างานอย่างเข้มแข็ง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

๑) วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยง  
 ๒) การประสานงานกับหน่วยงานราชการในส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไร้รอยต่อ ท างาน
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๓) ความเข้มแข็งของทีมเครือข่าย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพ้ืนที ่มีความเป็นเอกภาพ  
 ๔) ประชาชนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าให้การขับเคลื่อน
ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

๕) ขับเคลื่อนใช้ศาสตร์ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ ศาสตร์พระราชา  
๖) การบริหารโดยธรรมาภิบาล บนฐานข้อมูล สร้างเครือข่าย  
๗) น าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา ทันกับสถานการณ์ 

 
บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

๑) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นหัวใจของผู้บริหาร การท างานเชิงรุกเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว 
๒) การบูรณาการท างานระหว่างภาคส่วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จ 
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๓) การมองไปข้างหน้าของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
๔) การต่อยอด ขยายโอกาส ไม่จมอยู่กับของเดิม  
๕) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๖) ปัญหาไม่ใช่อุปสรรค แต่ปัญหาคือแหล่งเรียนรู้และโอกาส   
๑๐) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟ้ืนฟู 

 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๑) การคงระบบเฝ้าระวัง ดูแล ควบคุมท่ีดี แบบ new normal  เพราะพ้ืนฐานของการฟ้ืนฟู จะต้องมี
ระบบการเฝ้าระวัง ดูแล ควบคุมที่ดี ทั้งสถานการณ์ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ และสถานการณ์มีผู้ติดเชื้อแบบ
ควบคุมได้รวดเร็ว  คงอันดับเป็นเบอร์ต้นๆของโลก จะเป็นรากฐานที่ดีเลิศในการพ้ืนฟู 
 ๒) การฟ้ืนฟูระยะเร่งด่วน ต้องสร้างก าลังซื้อ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม เช่น ไทยรวย
เที่ยวไทย และเปิดรับเศรษฐีต่างชาติเข้าไทยในกิจกรรมที่เหมาะสม นอกจากสร้างก าลังซื้อ ยังสร้างภาพลักษณ์
ประเทศ 
 ๓) การฟ้ืนฟูระยะต่อไป ใช้งบลงทุน สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รับ new normal  เช่น     การ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมการค้าใหม่  เกษตรใหม่  
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
ณ องค์การบริหารจังหวัดระยอง และท่าเรือบ้านเพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการปูองกัน  
ระงับยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  

ในระดับหมู่บ้าน 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 

การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 ในระดับหมูบ่้าน 

บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 9 (ก.ป.9) 
 

นางสาวอรอาภา  โล่ห์วีระ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

นายอภิชาติ  สาราบรรณ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดพัทลุง 
นายวรศิษย์  พุฒจีบ นายอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ ์ นายอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ ์ นายอ าเภอคูเมือง จังหวดับุรีรัมย์ 
นายนิรันดร์  ปราบอักษร นายอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
นายอธิราช  กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
นายกฤษฏิ์  พูนเกษม หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดอ านาจเจริญ  
นายธเนศ  มั่นน้อย เลขานุการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ต.อ.หฤษฎ์  เอกอุร ุ ผู้ก ากับการ 3 กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง 
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ค าน า 

 การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร
“นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75” ของสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 โดยมีวัตถุประสงคแ เพ่ือน าบทเรียน และประสบการณแจากการมีสวนรวมในพ้ืนที่จริงน าไปใชในการบริหาร
ราชการ และสรางมูลคาเพ่ิมส าหรับประสบการณแ การบริหารราชการใหแกผูเขาอบรมสามารถน าไปประยุกตแใชใน
การบริหารงานไดกวางขวางมากข้ึน โดยก าหนดพื้นที่การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ    ณ จังหวัดระยอง ในประเด็น
หัวขอ “การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ในระดับหมูบาน บานสระแกว หมูที่ 3 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง จังหวัดระยอง” 
ระหวางวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2563 เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)   

  ทั้งนี้คณะผูจัดท าไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกภาคสวนหวังวาการศึกษาดูงาน 
“การศึกษาเรียนรูเชิงปฏิบัติการ  (Action Learming)” ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชนแส าหรับหนวยราชการทั้ง
ทองที่ ทองถิ่น ทั้งภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าไปใชประยุกตแในการบริหารงานไดกวางขวางมาก
ขึ้น และขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือในรายงานเลมนี้ส าเร็จมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

                                   คณะผู้จัดท า 
                                  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 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  
ในพื้นที่จังหวัดระยอง” 

 
1. ความเป็นมา 

 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพื้นที่ท่ี
ท าการศึกษา 

- ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน 
 บานสระแกวกอตั้งขึ้นเม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2400 เป็นหมูบานดั้งเดิม สภาพพ้ืนที่เหมาะแกการ
ท าการเกษตร แรกเริ่มมีผูอาศัยประมาณ  20 – 30 ครอบครัว บานสระแกวเริ่มแรกมีชื่อวาบานหนองสระ 
ตอมาหลวงพอจ ารัสไดตั้งวัดขึ้น และหลังวัดมีสระน้ าที่มีน้ าใสสะอาดเหมือนแกว ชาวบานจึงเรียกวา 
“สระแกว” ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อหมูบานหนองสระเป็น “บานสระแกว” ปใจจุบันบานสระแกวมีเขตพ้ืนที่แบงเป็น 
หมูที่ ๓ บานสระแกว ชุมชนสระแกว ๑ และชุมชนสระแกว ๒ 
- ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ    หมูที่ 6 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  
                                                     และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ทิศใต  ติดตอกับ    หมูที่ 4 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    หมูที่ 8 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับ     อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ 

พื้นที่ที่ท าการศึกษา 
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 เป็นที่ราบสลับเนินดิน พ้ืนที่ดานทิศเหนือและทิศตะวันออกมีระดับสูง มีล าธารและคลองสาธารณะ
กระจายตามพ้ืนที่ทั่วไป ทิศทางไหลของน้ าจากทิศเหนือและทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต 
- ประชากร 
 หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ชุมชนสระแก้ว 1 ชุมชนสระแก้ว 2 
จ านวนครัวเรือน       359  ครัวเรือน       315  ครัวเรือน       993  ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 790 คน 463 คน 1,620 คน 
    - ชาย 394 คน 237 คน 781 คน 
    - หญิง 396 คน 226 คน 839 คน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง พนักงานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอยู
ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝงจ านวนมาก ท าใหมีเงินหมุนเวียนจ านวนมาก คาครองชีพคอนขางสูง 
ประชากรบางสวนยังคงประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร
ในพ้ืนที่ บานสระแกว เทากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี 

 หนวยธุรกิจในพ้ืนที่ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  2 แหง เป็นโรงงานท าฝูา และโรงงานไก  
บริษัท จ านวน ๖ บริษัท รานสะดวกซื้อ 2 แหง และตลาดนัดสระแกว 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้การปกครองดูแลใน ๑ หมูบาน มี ๒ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลในพ้ืนที่ โดยเทศบาลต าบล
ส านักทอน ดูแลพ้ืนที่ ชุมชนสระแกว 1 และชุมชนสระแกว 2 สวนองคแการบริหารสวนต าบลส านักทอนดูแลพ้ืนที่
หมูที่ ๓ บานสระแกว ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล 

ชุมชนสระแก้ว 2 

หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว 

ชุมชนสระแก้ว 1 
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- สภาพทางสังคม 
 1. การศึกษา 
  บานสระแกว มีโรงเรียนในเขตหมูบาน คือ โรงเรียนวัดสระแกว 
 2. ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีที่ส าคัญ 
  - วัดที่ส าคัญในหมูบาน คือ วัดสระแกว 
  - ประชากรสวนใหญของหมูบานนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่ปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมา ไดแก การท าความเคารพผูใหญ การปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญตางๆ ทางศาสนาและกิจกรรมที่
ส าคัญของหมูบาน 
  - ประเพณีบุญขาวหลาม จะจัดในวันขึ้น 2 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี โดยทุกบานจะมีการเผาขาว
หลาม และน าขาวหลามมารวมท าบุญตักบาตรขาวหลาม เนื่องในอดีตประชาชนประกอบอาชีพเผาขาวหลามขาย 

3. สาธารณสุข 
 บานสระแกว มีสถานพยาบาลใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน คือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพต าบลบานสระแกว สามารถใหการปฐมพยาบาลและตรวจรักษาโรคที่ไมซับซอน นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) ไดรับการคัดเลือกจากประชาชนในหมูบานเขารับการอบรมดานสาธารณสุขมูล
ฐานดวย 

4. จุดเดนของชุมชน 
 บานสระแกวมีแหลงเรียนรูที่เป็นจุดเดนของชุมชน คือ ศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและโรงเรียน

ผูสูงอายุองคแการบริหารสวนต าบลส านักทอน เป็นแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานที่ส าคัญของหมูบาน มีการจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุต าบลส านักทอน ในปี ๒๕๕๗ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใน
ศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ มีประธานชมรม คือ นายประเสริฐ ภัทราวัฒนกุล มีสมาชิก
ชมรมและเป็นนักเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุจากพ้ืนที่ 8 หมูบาน จ านวน ๑๐๒ คน จุดเดนของโรงเรียนผูสูงอายุ คือ 
มีหลักสูตร    การเรียนการสอน แผนงาน ตารางเรียนตั้งแตเดือนมกราคม – กันยายน ตลอดหลักสูตรครอบคลุม
ความรู ๕ ดาน ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม ดานจิตปใญญา และดานเศรษฐกิจ กิจกรรมเดน
ภายในศูนยแไดแก โครงการผาปุาขยะ หลักสูตรวิชาอิสระปลูกพืชผักเพ่ือจ าหนาย งานวันผูสูงอายุ การมอบเกียรติ
บัตรแกผูสูงอายุ เป็นตน ใช้เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 งบประมาณในการจัดโครงการตางๆไดรับสนับสนุนงบประมาณดานคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม จากองคแการบริหารสวนต าบลส านักทอน มีการสนับสนุนวิทยากรบรรยายใหความรูจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านฉาง บริษัทดาว 
เคมิคอล เป็นต้น ช่วยให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตน
ได้ และบอกต่อกับบุตรหลานของตนเองได้อีกทางหนึ่ง 

๕. ปใจจัยส าคัญของความส าเร็จและปใญหาในชุมชน 
 บานสระแกวมีสภาพสั งคมเป็นกึ่ งเมืองกึ่ งชนบทมีอาชีพดั้ งเดิมคือเกษตรกรรม และมี

ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายไดหลักของชุมชนควบคูกัน จึงมีวิถีชีวิตที่อยูรวมกันไดอยางสอดคลอง มีแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงานเป็นจุดเดนของชุมชน โดยมีการรวมกลุมของผูสูงอายุที่เขมแข็ง ซึ่งเป็นปใจจัยความส าเร็จของชุมชน แต
ทั้งนี้ พ้ืนที่บานสระแกวถูกก าหนดอยูในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงท าใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่ให
เตรียมพรอมรองรับการพัฒนาตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน ทางดวนพิเศษมอเตอรแเวยแ ท าใหเกิดการ
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พัฒนาดานเศรษฐกิจใหแกคนในชุมชน แตเป็นปใจจัยที่ท าใหเกิดปใญหามีผลกระทบดานมลภาวะและสังคม ไดแก 
ปใญหามลภาวะทางเสียงจากสนามบิน การเคลื่อนยายของประชากรแฝง ประชาชนในพ้ืนที่เริ่มละทิ้งอาชีพดั้งเดิม มี
พ้ืนที่ปุาที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงและท าประโยชนแไดอยางถูกกฎหมาย 

- การเมืองในพื้นที ่
 บานสระแกวมีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นแบงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแล  2 เขต คือ  
 - องคแการบริหารสวนต าบลส านักทอนรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่หมูที่ ๓ บานสระแกวที่อยูนอกเขต
เทศบาลมีเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเลือกตั้งโดยตรง และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒ คน มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานสระแกว 
มีดังนี้ 

1. นายญาณชาติ ส าราญจิตรแ 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. นางส าเภา บุญจิตตแ  กรรมการ 
11.นายบุญธรรม แสงกระจาง กรรมการ 
12. นางสาวอ าพัน วงษแสุวรรณแ กรรมการ 
13. นางมะลิ เชื้อข า  กรรมการ 
14. นางธันยาภัทรแ จันทรแอินทรแ กรรมการ 
15. นางผองศรี ผองศรี  กรรมการ 

 16. นายบรรเทา ภิญโญ  กรรมการ 
 
 - เทศบาลต าบลส านักท้อนรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ ๒ ชุมชน คือ ชุมชนสระแก้ว ๑ และชุมชนสระแก้ว 
๒  มีเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเป็นการเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
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 บ ารุงยา  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. นางจ าแลง กวางใหญ  ที่ปรึกษา 

 - ชุมชนสระแกว ๒ มีคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 
1. นางกันยาวีรแ แสงกระจาง ประธานกรรมการชุมชน 
2. นางรัตนาภรณแ อรุณสวัสดิ์ รองประธานกรรมการชุมชน 
3. นางสาวลัดดา กลิ่นสุคนธแ เลขานุการ 
4. นางจ ารัส จาดฉา  หัวหนาฝุายการคลัง 
5. นางจุฬา  ภิญโญ  หัวหนาฝุายสวัสดิการสังคม 
6. นางจรูญ  ขยายแสง หัวหนาฝุายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
7. นางเจียง  ผองใส  หัวหนาฝุายศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และ 

     นันทนาการ 
8. นายส าเนา ส าราญจิตรแ ที่ปรึกษา 
9. นายบุญธรรม แสงกระจาง ที่ปรึกษา 
10. นายวิเชียร กลิ่นสุคนธแ ที่ปรึกษา 

1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา 
 ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้วได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19) ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยองมีความมั่นคง  มีเงินหมุนเวียนจ านวนมาก 
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังสามารถหางานและประกอบอาชีพหารายได้ในการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี และพบ
ปัญหาประชาชนช่วงวัยท างานเลือกการท างานที่หลายหลาย ไม่สืบทอดงานดั้งเดิมหรือธุรกิจของครอบครัว เมื่อเกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้ประชาชนเริ่มขายที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมของ
ตนเอง แล้วหันไปประกอบอาชีพรับจ้างแทน สามารถสรุปผลกระทบได้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ รายได้ลดลง มีรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเช่า
บ้านไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ 
 ๒) ด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความล าบากมากขึ้น เช่น ต้องด าเนินการตามมาตรการ
ของสาธารณสุข 
 ๓) ด้านวัฒนธรรมและการเมือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน ต้องยกเลิกหรือชะลอการจัดงาน
ประเพณีท่ีส าคัญในชุมชน 

 1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่ท่ีศึกษา 
 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นที่มีผลต่อประชาชนในพ้ืนที่ค่อนข้างน้อยท าให้ยังไม่มีการก าหนด
รูปแบบหรือแผนการฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หน่วยงานในพ้ืนที่ได้
ด าเนินการเพียงการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น เช่น มอบเงินช่วยเหลือ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และมาตรการต่างๆในการป้องกันโรค การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ต่างๆ และการรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มผลิตหน้ากากอนามัย กลุ่มอาชีพ กลุ่มตลาดออนไลน์ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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 1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 ประชาชนมีความคาดหวังได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ลดภาระหนี้สิน ได้รับเงิน
เยียวยาจากรัฐบาลอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานมีความคาดหวังให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างปกติสุข 
 
2. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรมีงานท าสามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข 
 ในช่วงเกิดผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่ม
วิสาหกิจต่างๆ ร้านค้าในชุมชน กลุ่มที่ผลิตสินค้าไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ เนื่องจากร้านค้าถูกปิด เกิดปัญหา
ด้านรายได้ในช่วงขณะหนึ่ง จึงเกิดข้อเสนอแนะแนวคิดการท าตลาดออนไลน์ เป็นการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ เนื่องจากตลาดสดและตลาดนัดเริ่มหาซื้อสินค้าได้ยากขึ้น มีการกักตุนสินค้า ท าให้เกิดสินค้าขาดตลาด 
รวมทั้งผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างท าให้ประชาชนไม่มีก าลังในการซื้อสินค้าได้ 

 2.2 ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่ 
 มีสมาชิกครอบครัวบางคนประกอบอาชีพในพ้ืนที่อ่ืนแตไดรับผลกระทบท าใหตองตกงานจึงเดินทาง
กลับภูมิล าเนามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่ หรือสืบทอดงานผลิตภัณฑแสินคาในชุมชนมาเป็นอาชีพหลักหารายไดใน
ครอบครัว 
 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 ๓.๑ แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ   
และสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท
ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ ๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) 
 มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านฉางได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจเส้นทางท่องเที่ยว
ในต าบลบ้านฉางและต าบลพลาเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาทดังกล่าว แต่ไม่ได้
ก าหนดให้มีพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ต าบลส านักท้อนอยู่ในแผนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีการเสนอแผนงานโครงการในการ
พัฒนาชุมชนบ้านสระแก้ว โดยการท าแผนพัฒนารายอ าเภอ คือ โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่าง ๓ 
ต าบล และการพัฒนาอาชีพเชิงอุตสาหกรรม งบประมาณส่วนหนึ่งได้มากจากการสนับสนุนจากงบประมาณ
กองทุนต่าง ๆ  

 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
 ในชุมชนยังไมมีจุดเดนของชุมชนที่ชัดเจน แตจะมีจุดแข็งของชุมชนในเรื่องมีศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุองคแการบริหารสวนต าบลส านักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรูงานและกิจกรรมของผูสูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่ 8 หมูบานในต าบลส านักทอน เพ่ือให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน การผลิตสินค้าในชุมชนเพ่ือการ
จ าหน่าย ท าให้คนในชุมชนเกิดรายได้ มีการซื้อขาย การท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ท าให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที ่
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4. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 

  ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าชุมชน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน 
จัดท าโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดประกอบอาชีพ ถูกเลิกจ้าง และการปิดกิจการ
ต่างๆ โดยท าการส ารวจและร่วมคัดเลือกครัวเรือนที่มีสมาชิกได้รับผลกระทบจริง ครั้งที่ ๑ จ านวน ๕๔ ครัวเรือน 
ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๔ ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ 
บาท และเทศบาลต าบลส านักท้อนได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชน
สระแก้ว ๑ และสระแก้ว ๒ โดยมอบถุงยังชีพ จ านวน ๑๕ ครัวเรือนและแจกหน้ากากอนามัย ๓๐๐ ครัวเรือน ช่วย
แก้ไขปัญหาขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นการเฉพาะหน้า 
 
5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

  ๑) พ้ืนที่มีการแบ่งเขตดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ท้อน ดูแลพ้ืนที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว จ านวน ๓๕๙ ครัวเรือน และเทศบาลส านักท้อน ดูแลพ้ืนที่ชุมชนสระแก้ว ๑ 
จ านวน ๓๑๕ ครัวเรือน และชุมชนสระแก้ว ๒ จ านวน ๙๙๓ ครัวเรือน ท าให้เกิดความสับสนไม่ชัดเจน มีความ
ซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ 
  ๒) ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ทราบว่าอยู่ในเขตความดูแลพ้ืนที่ไหนจึงเกิดความสับสนในการติดต่อราชการและ
ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
  ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและรวดเร็วตามสิทธิที่
ได้รับ แต่ยังไม่ได้รับแผนการช่วยเหลือแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ซึ่งในชุมชนมีการสร้างสังคม New 
Normal มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปซื้อ
สินค้ามากขึ้น 
 
7. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 
  ประชาชนในพ้ืนที่มองว่าตนเองได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้าง
น้อย เพราะในจังหวัดระยองไม่มีปัญหาการจ้างงาน สามารถหางานได้ง่าย และในสังคมมีอาชีพดั้งเดิมเป็นเกษตรกร
เน้นการปลูกพืชผักเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน จึงไม่เกิดผลกระทบของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แต่จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการพัฒนาของภาครัฐ เช่น 
มลภาวะทางเสียงจากเครื่องบินในสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มลพิษจากทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ และเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูงที่ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว 
 
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  ผูปฏิบัติงานมีความรูขอมูลพื้นฐาน บริบททางสังคม วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งชุมชมมีความ
เขมแขง็ในการรวมกลุมผูสูงอายุสามารถตอยอดการพัฒนา โดยมีการจัดตั้งศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุองคแการ
บริหารสวนต าบลส านักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรูงานและกิจกรรมของผูสูงอายุในพ้ืนที่ 8 
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หมูบานในต าบลส านักทอน แตประชาชนในพ้ืนที่ไมคอยใหความสนใจในโครงการอบรมตางๆ เชน การฝึกอาชีพ 
ความรูดานการเกษตรที่เป็นการตอยอดในระยะยาว การรวมกลุมของคนในชุมชนคอนขางนอย จึงไมไดรับความ
รวมมือในการท ากิจกรรมตางๆที่ภาครัฐจัดขึ้น ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่สามารถพ่ึงตนเองไดในระดับหนึ่ง 
 
9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  ควรมีการสงเสริมธุรกิจหรืออาชีพที่มีอยูดั้งเดิมในชุมชน เชน ไมดอกไมประดับ ขาวหลาม ผัดไท เป็นตน 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแที่มีจุดเดน นาสนใจ นาดึงดูดผูพบเห็น เป็นสัญลักษณแประจ าพ้ืนที่ (Landmark) ซึ่งเป็น
จุดเดนของชุมชน เป็นการตอยอดจากสิ่งที่มีอยูในชุมชนใหเกิดการพัฒนาและขยายการรวมกลุมใหเพ่ิมมากขึ้น และ
มีการพัฒนาตอยอดศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุองคแการบริหารสวนต าบลส านักทอนและโรงเรียนผูสูงอายุ 
เพ่ือเป็นแหลงเรียนรูที่ครบวงจร เป็นแหลงสรางรายไดใหกับชุมชน โดยมี กลุมผูสูงอายุเป็นผูขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
 
10. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

   ๑) ค านึงถึงจุดแข็งของชุมชนมากกวาการพัฒนาจากบนลงลาง (Top Down) เนื่องจากนโยบายจากภาครัฐไม
สามารถฟ้ืนฟูและพัฒนาในพื้นที่ไดเหมาะสม การวางแผนโครงการควรทราบบริบทของพ้ืนที่หรือเป็นการเสนอ
ความตองการจากพ้ืนที่ มากกวาภาครัฐเป็นผูเสนอโครงการ จึงควรใหพ้ืนที่ก าหนดความตองการมากกวาใหภาครัฐ
เป็นผูก าหนดโครงการ 
 ๒) รัฐควรมีการคนหาผูน าทางสังคมที่สามารถขับเคลื่อนงานใหประสบความส าเร็จ เกิดประโยชนแตอพ้ืนที่
ชุมชน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นกึ่งเมือง กึ่งชนบท จึงมักขาดความรวมมือจากประชาชนในการจัดประชาคมหมูบาน 
การมีผูน าที่เขมแข็งจะชวยเป็นจุดศูนยแรวมหลักใหกับสมาชิกกลุมไดเป็นอยางดี สวนทองถิ่นสามารถเป็นแกนหลัก
ในการสรางผูน าทางสังคมที่ชวยใหเกิดความเขมแข็งของหมูบาน 
 ๓) หนวยงานสวนภูมิภาคระดับต าบลมีความจ าเป็นตองยึดศาสตรแพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนาในพื้นที่        
เพ่ือทราบความตองการของชุมชนโดยตรง มีเครือขายที่เขมแข็ง ชวยใหเขาใจบริบทและปใญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
น าไปวางแนวทางในการพัฒนาและฟ้ืนฟูไดอยางเหมาะสม ตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 ๔) ควรสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เชน เมืองผลไม เพ่ือเชื่อมโยงกับภาคการทองเที่ยว พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕) บานสระแกวอยูในเขตพ้ืนที่สนามบินเชิงพาณิชยแแตขาดโอกาสเขาถึงแหลงจ าหนายสินคาของชุมชนใน
บริเวณสนามบิน จึงควรเสนอใหมีการแกไขโดยเปิดโอกาสใหชุมชนมีชองทางจ าหนายสินคาที่หลากหลาย ชวยเพ่ิม
รายไดแกคนในชุมชน 
 ๖) พ้ืนที่ในหมูบานสระแกวอยูในเขตเสนทางรถไฟความเร็วสูง ทางดวนมอเตอรแเวยแ และสนามบิน ควรมีการ
สรางจุดเดนใหกับชุมชนไดเป็น “สัญลักษณแประจ าพ้ืนที่” (Landmark) เพ่ือกระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 
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 ๗) หมูบานสระแกวถูกแบงการดูแลเป็น ๒ เขตองคแกรปกครองสวนทองถิ่นท าใหเกิดความแตกตางทางการ
ดูแลของทองถิ่นและมีความซับซอนในการบริหารงานของหมูบาน จึงควรมีการประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือ
รวมกันพิจารณาก าหนดความตองการอยูในความดูแลขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นเขตเดียวกัน 
 ๘) กลุมวิสาหกิจชุมชนควรไดรับการสงเสริมตอยอดขยายผลในการพัฒนากลุม และเพ่ิมแรงจูงใจใหคนรุนใหม
เขามาสืบทอดการด าเนินงานของกลุมไมใหกลุมอาชีพดั้งเดิมหายไปจากชุมชน 
 ๙) โรงเรียนผูสูงอายุเป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน จึงควรสงเสริมใหมีการจัดเป็นสถานที่
จ าหนายสินคาโอทอปของชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธแการทองเที่ยวใหเป็นจุดขายสินคาในพ้ืนที่ 
 ๑๐) พ้ืนที่สวนใหญของหมูบานสระแกวเป็นพ้ืนที่ปุา ท าใหเกิดขอจ ากัดทางกฎหมาย จึงควรเสนอแนวทางใน
การแกไขปใญหาระยะยาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถเขาใชประโยชนแไดอยางถูก
กฎหมาย 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของหมู่บ้านสระแก้ว 

 
- ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับผลกระทบคอนขางนอย 
เนื่องจากไมมีปใญหาการวางงาน 
- มีโรงเรียนผูสูงอายุเป็นแหลงศึกษาเรียนรู และดูงาน
ของหนวยงานตางๆ 
- มีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน
ขายไมดอกไมประดับ กลุมตลาดออนไลนแ ไมไดพ่ึงจาก
ทางราชการ 

 
- พ้ืนที่การเกษตรดั้งเดิมเป็นพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติหรือ
พ้ืนที่ปุาไม เกิดขอจ ากัดในการใชประโยชนแในพ้ืนที่ 
- หมูบานกลายเป็นชุมชนอุตสาหกรรมท าใหลูกหลาน
เขาสูแรงงานอุตสาหกรรม จึงละทิ้งอาชีพดั้งเดิม คือ 
เกษตรกรรม 
 

 
- มีสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสากรรมในพ้ืนที่
หลายแหงชวยใหประชาชนมีงานท าใกลบาน 
- มีกองทุนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุน
โครงการของพ้ืนที่ เชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กองทุนสวัสดิการสังคม  กิจกรรม CSR ของบริษัทตางๆ 
เป็นตน 
 
 

- พ้ืนที่เป็นที่ตั้งของสนามบินอูตะเภา โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง และทางดวนมอเตอรแเวยแจึงไดรับผลกระทบ
จากเสียงของเครื่องบินพาณิชยแ การกอสราง รถยนตแ 
รถไฟ 
- ขาดตลาด/แหลงจ าหนายสินคา และผลิตภัณฑแของ
ชุมชน 
- หมูบานมีทองถิ่น ๒ แหงที่ปกครองดูแลพ้ืนที่เกิด 
ความเหลื่อมล้ าในการปกครองดูแลมีความซ้ าซอน ใน
การบริหารงานของหมูบาน 

กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ท าการศึกษา 

 1. ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มคนในชุมชนในหมู่บ้านไม่ได้ด าเนินการจัดรูปแบบ
แผนงาน โครงการที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
เนื่องจากการส ารวจพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
ปัจจุบันของประชาชน  ผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ซึ่งมีแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการฟื้นฟูผู้ได้รับ

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค 
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ผลกระทบ มีการส่งเสริมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) และรวมกลุ่มท ากิจกรรมทางสังคม เช่น ท าหน้ากากอนามัย กลุมอาชีพ กลุมผูสูงอายุ เป็นตน 

๒. บุคลากรของส่วนราชการระดับอ าเภอที่ปฏิบัติงานในระดับต าบล หมู่บ้าน และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ความสามารถในระดับดี มีความเข้มแข็งในการช่วยแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ แต่อาสาสมัครในระดับหมู่บ้านยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างน้อย จึงเกิดความกังวลในการท างานในระดับครัวเรือน 
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เห็นแล้วว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ค่อนข้างน้อยจึงไม่ได้มีแผนการฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว แต่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าชุมชน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน 
จัดท าโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ต้องหยุดประกอบอาชีพ ถูกเลิกจ้าง และการปิดกิจการ
ต่างๆ โดยท าการส ารวจและร่วมคัดเลือกครัวเรือนที่มีสมาชิกได้รับผลกระทบจริงในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ บ้านสระแก้ว ครั้ง
ที่ ๑ จ านวน ๕๔ ครัวเรือน    ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑๔ ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท รวมเป็น
เงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.-บาท และเทศบาลต าบลส านักท้อนได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ชุมชนสระแก้ว ๑ และสระแก้ว ๒ โดยมอบถุงยังชีพ จ านวน ๑๕ ครัวเรือนและแจกหน้ากาก
อนามัย ๓๐๐ ครัวเรือน ช่วยแก้ไขปัญหา    ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นการเฉพาะหน้า  

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับต าบล หมูบานตองท างานในเชิงพ้ืนซึ่งมีความรูความเขาใจบริบทของ
พ้ืนที่เป็นอยางดี การเขาถึงและพัฒนาชุมชน หมูบานจึงสมควรไดรับเพ่ิมพูนความรูความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก 

ต าแหน่งบุคลากร องค์ความรู้ 
กรรมการหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การตลาดและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน คลังปัญญาผู้สูงอายุ 
บุคลากร อสม. 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาท้องถิ่น งานสาธารณสุข  
และการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ 

ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
  
  
 
 

 นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีความตองการพัฒนาตอยอดความรูความสามารถใหแกประชาชนในพ้ืนที่จาก
การรวมกลุมของคนในพื้นที่ ไดแก ความรูดานการตลาดออนไลนแ ความรูการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑแ  การ
วางแผนการตลาด และการทองเที่ยว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมแบบ New Normal และเป็น
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่หลังจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

๔. ในภาพรวม ความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านอยู่ในระดับ
น้อย เนื่องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรง ขยายวงกว้าง และยาวนาน การ
ช่วยเหลือที่ท าได้เป็นเพียงเรื่องเฉพาะหน้าเท่านั้น จากเกณฑ์การช่วยเหลือได้เพียงครัวเรือนละ ๕๐๐.-บาท จ านวน 
๖๘ ครัวเรือน โดยมีขั้นตอนและเกณฑ์การช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือ มีหลักเกณฑ์การ
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คัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ เช่น ครอบครัวยากจน เป็นผู้ป่วย พิการ ติดเตียง เป็นต้น ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก าหนด 

 - บทเรียนที่ส าคัญ คือ การทบทวนการด าเนินงานรองรับปใญหาวิกฤตการแพรระบาดของ โ ร ค
อุบัติใหม ทั้งแผนการปูองกัน รักษา การชวยเหลือ ตามหลักบูรณาการทุกภาคสวน เพ่ือเป็นหลักในการเผชิญวิกฤต
ที่อาจเกิดขึ้นซ้ าอีกได 
  - สรุปการเรียนรูรวมกัน  
   ๑) การประเมินประสิทธิภาพ ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการลงไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่เปูาหมาย ปรากฏวา การด าเนินงานโครงการมีความรวดเร็ว แตไมครอบคลุมกลุมเปูาหมาย เนื่องจาก
ปใญหาระเบียบขอกฎหมายในการใชงบประมาณของราชการ โดยเฉพาะสวนหนวยงานทองถิ่นไมชัดเจนเทาที่ควร 
   ๒) การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สราง
รายได สรุปวา มีผลส าเร็จนอยมากเป็นการชวยเหลือเฉพาะหนาเทานั้น 
   ๓) ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการคอนขางมีสวนรวมนอย เนื่องจาก
ไมไดรับผลกระทบที่รุนแรงจนเกิดเป็นปใญหาขึ้น 
   ๔) ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ ในทางสังคมอยูในระดับดี 
ดานเศรษฐกิจอยูในระดับนอย 
   ๕) การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตังเองของ
ชุมชนเองอยูในระดับนอย ดวยเป็นโรคอุบัติใหมที่ท าใหประชาชนที่ปุวยมีโอกาสเสียชีวิตสูง ประกอบกับการขาด
ความรูความเขาใจที่จะด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
บ้านสระแก้ว หมู่ที ่3 ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ส านักท้อน 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 ในระดับหมูบ่้าน 

บ้านหนองละลอก หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 10 (ก.ป.10)  
 

นางสาวธิดา  ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
นายศรัณย์ศักดิ์  ศรีเครือเนตร นายอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

รักษาการในต าแหน่งเลขานุการกรมการปกครอง 
ว่าที่ร.ต. ศราวุธ จันทวงศ์ นายอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
นายสนอง มะลัยขวัญ นายอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
นายกิตติ  ชัยดรุณ นายอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
นายกิติพล  เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา 
นายส าเริง  ม่วงสังข ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท 
นายบญัชร  ส่งสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 
นายธีระพงษ์  วิมลจิตรานนท์ ผู้อ านวยการกองการบิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ต.อ.นเรนทร์  เครื่องสนุก ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี  

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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ส่วนที่ 1 
กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ท าการศึกษา 

 
๑. ความเป็นมา 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษา 

 ประวัติของชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
   ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว แต่เดิมไม่มีการบันทึกหรือแจ้งเป็นทางการแต่อย่าง
ใด จนเมื่อทางราชการ โดยกระทรวงมหาดไทย มีการแบ่งการปกครองท้องถิ่น เป็นจังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน จึงมีการแต่งตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนเคยเล่าให้ฟังว่า แต่เดิมนั้นพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็น
ลุ่มส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นดอน มีป่าทึบ มีต้นไม้ชื่อต้นละลอก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพพ้ืนที่  และ
ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหนองละลอกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

   ที่ตั้ง 
   บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองละลอก มีพ้ืนที่ประมาณ ๖,๔๐๐ ไร่ 

- ทิศเหนือ จดบ้านกระโหม หมู่ที่ ๒ 
- ทิศใต ้ จดบ้านสตบรรณ หมู่ที่ ๔ 
- ทิศตะวันออก จดเทศบาลไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ เทศบาลบ้านค่าย  
- ทิศตะวันตก จดบ้านตีนเนิน หมู่ที่ ๕ 

  ลักษณะภูมิประเทศ  
  มีสภาพเป็นที่ราบ และมีสันเนินสลับเล็กน้อย เป็นที่ท าสวน และปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 

ภูมิอากาศมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ก็หนาวไม่มากเพราะอยู่ใกล้ทะเล มาระยะหลัง
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ฤดูฝนเริ่มน้อยลง อากาศค่อนข้างร้อน เนื่องมาจากป่าไม้ถูกท าลายลงมาก ประกอบ
กับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมีมากข้ึน 

   ลักษณะของประชากร 
   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๘๖๖ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๑,๙๒๗ คน โดยแบ่งเป็น 

- เพศชาย ๙๓๕ คน 
- เพศหญิง ๙๙๒ คน 

  การประกอบอาชีพของชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ท าสวนยาง สับปะรด  มันส าปะหลัง ท า

สวน ท านา 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: มีการผลิตบายศรีเพ่ือใช้ในงานบุญตามประเพณีต่าง ๆ  
- ภูมิปัญญา: มีการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอัดอากาศ และสารชีวภัณฑ์ไว้ใช้เองในสวน และ

ในไร่ ท าให้ลดรายจ่ายที่ใช้ในการผลิตของเกษตรกรในชุมชน และมีการผลิตหมอนดาวเพ่ือสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว 

- วัฒนธรรม: มีการสืบสานประเพณีบุญเดือนสาม เผาข้าวหลาม รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุใน
เทศกาลสงกรานต์สืบทอดมาอย่างยาวนาน 

๑.๒ สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีศึกษา 

   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ต้นทุนในการท าผลผลิตทางการเกษตรสูงโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี 

   ปัญหาด้านสังคม 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีประชากรแฝงอยู่เป็นจ านวนมาก 

๑.๓ รูปแบบของการฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

   ด้านเศรษฐกิจ 
   หมู่ ๓ ต าบลหนองละลอก เป็นพ้ืนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เนื้อที่ ๒,๒๐๐ 
ไร่   ปีที่ก่อตั้ง: พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคม มีจ านวนโรงงานประมาณ 
๑๐๐ โรง ซึ่งเป็นจุดแข็งของการพัฒนาชุมชน  
   ๑. ส่งเสริมการท าการเกษตรปลอดสารเคมี จัดกิจกรรมอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกร
ในหมู่บ้านใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการลดต้นทุนการผลิต 
   ๒. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการรณรงค์ให้ครัวเรือนท าบัญชี
ครัวเรือน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น และใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยยึดหลักความพอเพียง 
   ๓. จัดอบรมกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้ครัวเรือนประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างานสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิกทุกครัวเรือนในชุมชน 
   ๔. การรวมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพภายในชุมชน 
   ๕. พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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   ด้านสังคม 
   ๑. ส่งเสริมให้เยาวชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านมากขึ้น 
   ๒. จัดประชุมประชาคมเป็นประจ าทุกเดือน 
   ๓. ส่งเสริมให้ชุมชนรักและสามัคคีกัน 
   ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
   ๕. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของหมู่บ้าน 

   ด้านการศึกษา 
   ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 

   ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างถนนและบริเวณครัวเรือนในหมู่บ้าน 
   ๒. สนับสนุนให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและครัวเรือน 
   ๓. มีการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 

 ๑.๔ ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 
๒. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 ๒.๑ ราษฎรมีงานท า สามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข 
 ๒.๒ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพ้ืนที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพ้ืนที่ 
 
๓. แนวทางการด าเนินงาน 

 ๓.๑ แนวทาง กลไก กระบวนการ และการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน ๔ แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 
๑ ล้านล้านบาท (รอบที่ ๑) 
   กลุ่ม กป. ๑๐ ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือให้มีกรอบการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอนโดยสังเขป คือ 
   ๓.๑.๑ การเตรียมการก่อนลงพ้ืนที่ 
   ๓.๑.๒ ประชุมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์จากอ าเภอบ้านค่าย 
   ๓.๑.๓ จัดเวทีประชาคม 
  ๓.๑.๔ การจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงลึกใน ๕ ประเด็น คือ  
   - ความมั่นคง การปกครอง และท้องถิ่น 
   - สาธารณสุข 
   - การพัฒนาชุมชน 
   - การเกษตร 
   - กองทุนชุมชน 
  ๓.๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 
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  การด าเนินการผ่านกลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑ 

แผนภาพที่ ๑: การเตรียมการก่อนลงพ้ืนที่บ้านหนองละลอก 

 
     
 
แนวการวิเคราะห์แผนงานโครงการโควิด-19 
   ผลการจัดเวทีประชาคมมาตรการด าเนินการระหว่างเกิดโควิด-19  สามารถสรุปเป็น Mind 
Map ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ 
 

แผนภาพที่ ๒: Mind Map มาตรการด าเนินการระหว่างเกิดโควิด-19 
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 ผลการจัดกลุ่มสามารถสรุปโดยแบ่งออกเป็น ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. การลดรายจ่ายชีวิตประจ าวัน การปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
(เศรษฐกิจพอเพียง)  
    ๒. การบรรเทาภาระหนี้ กองทุนในพ้ืนที่มีจ านวนมาก และไม่ต้องการทุนจากภายนอก 
โดยใช้เงินสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ด าเนินการ CSR ช่วยสนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ 
    ๓. การจ้างงาน การจ้างงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ อาชีพเสริม ซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการตามความต้องการของคณะกรรรมการหมู่บ้านและการจัดประชุมประชาคม ได้แก่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยน าแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่มาส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร การส่งเสริมอาชีพเสริม 
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ คือ การส่งเสริมอาชีพท าข้าวต้มมัด และการจัดโต๊ะจีน และการส่งเสริมการผลิต
ปลาดุกแดดเดียว และปลาดุกร้า ในขณะที่อาชีพหลัก คณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนโครงการนาข้าว กข ๔๓ ให้เป็นเกษตรแปลงใหญ ่
 

แผนภาพที่ ๓: แนวคิดในการด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 

 
 
 

๓.๒ การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
   จากการระดมความคิดภายในสมาชิกชุมชน และคณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ มีข้อสรุป
แนวทางท่ีจะแบ่งกลุ่มสมาชิกบางส่วนที่อาสาน าร่องปรับเปลี่ยนพันธุ์เพาะปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ไปสู่ข้าว
พันธุ์ กข ๔๓ ซึ่งเป็นข้าวที่มีน้ าตาลต่ าเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนรักสุขภาพ โดยมีความประสงค์การขอรับ
การสนับสนุนใน ๔ ห่วงโซ่อุปทานด้วยการบูรณาการหลายส่วนราชการ คือ 
   ๓.๒.๑ พัฒนาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ โครงการ
การเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงดิน โดยเกษตรอ าเภอเป็นผู้สนับสนุนโครงการ การน าเงินกองทุนหมู่บ้านรับจ านอง
ที่ดินเกษตรกรและให้เช่าท าการเกษตร โดยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้สนับสนุนโครงการ การจัดหาเมล็ด
พันธุ์ กข ๔๓ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้สนับสนุนโครงการ และโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสนับสนุน
และการเตรียมดินและเพาะปลูกโดย อบจ. ระยอง เป็นผู้สนับสนุนหลัก 
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   ๓.๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างอัตลักษณ์ ประกอบไปด้วย ๒ กิจกรรม คือ 
การพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่จาก ๓๘๐ ไร่เป็น ๗๐๐ ไร่ โดยคณะกรรมการเกษตรแปลงใหญ่ระดับต าบล 
และการสร้างอัตลักษณ์ข้าว กข ๔๓ โดย อบต. หนองละลอก  
   ๓.๒.๓ การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม ประกอบไปด้วย ๑ กิจกรรม คือ โรงอบและโรงสีชุมชน 
โดยขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ระยอง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมการร่วม
กลุ่มเพ่ือขยายผลผลิต โดยเกษตรอ าเภอเป็นผู้ด าเนินโครงการ กิจกรรมการจ าหน่ายผ่านส่วนราชการ เรือนจ า/
กองทหารพัน ๗ และกิจกรรมการจ าหน่าย โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสวนสุภัทราแลนด์ 
 

แผนภาพที่ ๔: แนวทางการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ข้าวพันธุ์ กข ๔๓ 
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๔. ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเวลาที่ท าการศึกษา) 
ผลการด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประชาชน ๑๑ 
หมู่บ้าน ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

๔๘,๖๓๒ บาท -  -  

๒ โครงการพลังคนไทย ร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ประชาชน ๑๑ 
หมู่บ้าน ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

๑๔,๔๒๗ บาท  -  -  

๓ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ประชาชน ๑๑ 
หมู่บ้าน ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

๘๗,๓๐๐ บาท -  -  

๔ แอลกอฮอล์ ๗๐% ประชาชน ๑๑ 
หมู่บ้าน ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

- -  -  

๕ การประชาสัมพันธ์ ประชาชนหมู่ที่ ๓ 
ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

- -   

๖ การท าถุงยังชีพโดยชุมชน ผลิตถุงยังชีพแจกจ่าย
ให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ไม่ระบ ุ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อุปกรณ์ยังชีพข้ัน
พื้นฐาน  

  

๗ การจ้างงานของด้วย
งบประมาณ อบต. หนอง
ละหาน 

แรงงานหมู่ที่ ๓ 
ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

ไม่ระบ ุ แรงงานท่ีถูกเลิกจ้าง 
มีงานจ้างเหมาใน
พื้นที ่

  

๘ เงินช่วยเหลือ รายละ 
๒,๐๐๐ บาท 

ประชาชนหมู่ที ่๓ 
ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

- -  -  

๙ ไข่นกกระทา ประชาชนหมู่ที่ ๓ 
ต าบลหนองละลอก 
อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

- -  -  
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ล าดับที ่ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑๐ ตู้ปันสุข ประชาชน ๑๑ 

หมู่บ้าน ต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง 

- ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท้ัง 
๑๑ หมู่บ้าน 
ต าบลหนอง
ละลอก 
อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัด
ระยอง ไดร้ับ
ความ
ช่วยเหลือ 

 
5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 

 ปัญหาที่ชุมชนพบประสบภายหลังโควิดส่วนใหญ่เน้นการป้องกันการติดต่อโรคระบาดในพ้ืนที่ โดย
ปัญหาและอุปสรรคของหมู่บ้าน มี ๒ ประการ คือ 
 ๕.๑ ประชาชนในบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้ตามปกติ เนื่องจากค าสั่ง สบค.  
 ๕.๒ แรงงานในบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการถูกพักการจ้างงาน ลด
เวลาการจ้างงาน เลิกจ้าง จ านวน ๑๘๙ คน หรือประมาณร้อยละ ๑๐ โดยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างร้อยละ ๖๐ เป็น
เพศหญิง และร้อยละ ๔๐ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยแรงงาน ๑๙ - ๔๕ ปี 
 
6. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 ๖.๑ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีความเข้มแข็ง สามารถ
รวมตัวท าประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ การ
หาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร  
 ๖.๒ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีค่าครองชีพที่ลดลงจาก
การปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร (เศรษฐกิจพอเพียง) มีการแจกหน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์เพื่อการรักษาสุขอนามัย 
 ๖.๓ สมาชิกในชุมชนบ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและปรับตัวส าหรับรองรับโรคระบาดที่อาจจะอุบัติใหม่ 
 
๗. ทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 

 ผลการศึกษาได้ข้อสรุปจากเวทีประชาคม โดยประกอบไปด้วยผู้แทนท้องที่ ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทน
หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค และอาสาสมัครชุมชน โดยสามารถสรุปทัศนคติของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบ พบว่าแผนงานและโครงการส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการ
ตามความต้องการของชุมชนที่ด าเนินการในระดับคณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. หนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
และ อบจ. ระยอง เป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน  
8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
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 ๘.๑ บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นพ้ืนที่หมู่บ้านขนาดเล็ก และมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพดีสังคมเข้มแข็ง มีความสงบสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีมีความสุข 
 ๘.๒ บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 
๑๐๐ โรงงาน ซึ่งโรงงานเหล่านี้ ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม CSR สนับสนุนชุมชนและเก้ือกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง  
 ๘.๓ บ้านหนองละลอก หมู่ ๓ ต าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีครัวเรือนจ านวน ๙๖๖ ครัวเรือน จึง
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยการสามารถสร้างรายได้
เสริมและการจ้างงานในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ๘.๔ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ ๓ ตั้งอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย และอบต. หนองละละลอกเป็น อปท. ที่มี
ขนาดใหญ่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐ ล้านบาท จึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนได้หลากหลาย 
 
๙. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 ๙.๑ การศึกษาควรด าเนินการระดับล่างสุด เนื่องจากต้องการค้นหาประเด็นบิดเบือนของนโยบายไปสู่
การปฏิบัติในระดับล่างสุด การสั่งการขอให้พิจารณาระดับหน่วยงานเล็กท่ีสุด 
 ๙.๒ ความชัดเจนและการขาดการบูรณาการในการปกครองระดับบน  
 ๙.๓ ผลกระทบจากโควิด-19 น้อยมาก 
 ๙.๔ หมู่บ้านที่มีระบบเกษตรเข้มแข็งจะได้รับผลกระทบน้อย 
 ๙.๕ ระดับหมู่บ้านต้องการอะไร การมีส่วนร่วมที่ชัดเจน 
 ๙.๖ ความต้องการในโครงสร้างพ้ืนฐาน และความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ช่องทาง
การตลาด เกษตรผสมผสาน สวนบางผสมกับไม้ยางนา และไร่สับปะรด  
 ๙.๗ หมู่ ๓ หนองละลอก มีโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงควรส่งเสริมให้
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
 ๙.๘ การเขียนโครงการยังเป็นต่ออ่อนของชุมชน เวลาในการเขียนโครงการระดับจังหวัดมีเวลาในการ
วิเคราะห์น้อย ไม่สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รับประโยชน์ เพ่ือก าหนดแผนระยะสั้น และระยะยาวได้ 
 ๙.๙ หมู่บ้าน ยังไม่เคยพิจารณาประเด็นว่าภาคการเกษตรในพ้ืนที่ EEC จะได้อะไรจากการพัฒนา 
EEC ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่
 
10. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 

 ๑๐.๑ การบูรณาการระดับพ้ืนที่ตามความต้องการของชุมชนของหมู่บ้าน 
 ๑๐.๒ การอบรมการเขียนโครงการ ซึ่งควรด าเนินการล่วงหน้า  
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ภาพกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning)  
บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน 
บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร ์

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 6 (กป.6)  

 

นางทัศนีย์    ชัยคุณแสง          พัฒนาการจังหวัดนครปฐม 

นางสาวบงกช   วิบูลย์ธนานันต ์         ผู้อ านวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ 

นายคณิต   คงช่วย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายธรา   สุโพธิ์เงิน นายอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายสัมพันธ์   นนทสวัสดิ์ศรี นายอ าเภอพยุหะคีร ีจังหวัดนครสวรรค์ 
ช่วยราชการวิทยาลัยปกครอง 

นายสุรพร   หมายเจริญ นายอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
นายสดุดี    พุทธัง นายอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
นายเจนวิทย์   ทองเงิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ 
นายศรายุธ  ทองกูล ที่ปรึกษาส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
นายภุชงค ์  สฤษฎีชัยกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายฝั่งที่ ๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ค าน า 
 

รายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning) กรณีศึกษา : การบริหารจัดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด – 19 บานคลองอาง หมูที่  6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอ               
วังจันทรแ จังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2563 ฉบับนี้ เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75   

กลุมปฏิบัติการ (กป.) 6 ขอขอบพระคุณนายอ าเภอวังจันทรแ ปลัดอ าเภอประจ าต าบลพลงตาเอี่ยม
ก านันต าบลพลงตาเอี่ยม ผูใหญบานหมูที ่ 6 คณะกรรมการหมูบานหมูที ่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอ               
วังจันทรแ จังหวัดระยอง ที่ถายทอดความรู ประสบการณแ และใหการตอนรับเป็นอยางดียิ่ง  

กลุมปฏิบัติการ (กป.) 6 หวังเป็นอยางยิ่งวารายงานการเรียนรูเชิงปฏิบัติการฉบับนี้มีรายละเอียด
เนื้อหารวมถึงแนวคิด และขอเสนอแนะที่จะเป็นประโยชนแตอต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทรแ จังหวัด
ระยอง และผูที่เกี่ยวของเพ่ือน าไปใชประโยชนแในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

 

    คณะผู้จัดท า 
       นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75 

           กลุ่มปฏิบัติการที่ 6 (กป.6)  
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ส่วนที่  1 
กรอบการเรียนรู้ในระดับหมู่บ้านที่ท าการศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไปบ้านคลองอ่าง 

 บ้านคลองอ่าง หมูที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม  อ าเภอวังจันทรแ  จังหวัดระยอง เป็นหมูบาน 1 ใน 7 
หมูบาน ของต าบลพลงตาเอ่ียม มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 540 ชาย  260 คน หญิง 280 คน จ านวน
ครัวเรือน 134 ครัวเรือน 

 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู 6 มี 4,015 ไร อาณาเขต 
  ทิศเหนือ                 ติดตอกับ   หมูที่  2   ต าบลพลงตาเอ่ียม 
            ทิศใต                      ติดตอกับ   หมูที่  4    ต าบลพลงตาเอ่ียม 
            ทิศตะวันออก          ติดตอกับ   หมูที่  3  ต าบลพลงตาเอ่ียม 
            ทิศตะวันตก             ติดตอกับ   หมูที่  1  ต าบลพลงตาเอ่ียม 
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ส่วนที่  2 
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 

 
1. ประเด็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 
 1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของ
พื้นที่บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

บานคลองอาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ สลับที่ดอน มีความอุดมสมบูรณแ สภาพดินเป็นดินรวน
เหมาะแกการเพาะปลูก พ้ืนที่สวนมากท าสวนยางพารา สวนผลไม ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ  ขนุน  

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ 
        1) ท าสวนยางพารา           

     2) ท าสวนผลไม               
     3) เพาะพันธแกลายางพารา   

        4)  คาขาย                       
     5)  รับจางทั่วไป                

จ านวนประชากร/ครัวเรือน 
  บานคลองอาง หมูที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม  อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีจ านวนประชากรรวม

ทั้งสิ้น 540 ชาย  260 คน   หญิง 280 คน จ านวนครัวเรือน 134 ครัวเรือน 
นายกองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียม ใหขอมูลวา องคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียม มี

พ้ืนที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร เป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอันดับที่ 2 ในจ านวน 67 ขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดระยอง ที่มีเงินงบประมาณนอยที่สุด แมงบประมาณจะกอสรางที่ท าการองคแการ
บริหารสวนต าบลประมาณ 12 ลานบาท ก็ยังไมมี แตมีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก  การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การแจกจ่ายถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และเจล
แอลกอฮอล์ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าในหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์มากที่สุด คือการค้าขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ชาวบ้านคลองอ่างไม่อยากจะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่อาจท าให้การด าเนิน
ชีวิตต้องระวัดระวังมากขึ้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดในหมู่บ้านมีการช่วยเหลือกัน เช่น โครงการ
ปันสุข มีผู้เอาสิ่งของไปช่วยเหลือ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอี่ยมไมไ่ดใ้ช้งบประมาณแต่อย่างใด    
 สารวัตรก านันต าบลพลงตาเอี่ยมไดใ้ห้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แต่เดิมช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 มีความกลัวว่าจะกระทบกับเกษตรกลุ่มที่ปลูกทุเรียน เนื่องจากชาวบ้านคลองอ่างส่วนใหญ่ปลูก
ทุเรียน แต่ปรากฏว่าเมื่อผลผลิตทุเรียนออกมาท าให้ค้าขายได้ตามปกติ และกลับท าให้ทุเรียนมีราคาดีขึ้น 
เพราะสามารถซื้อขายทางออนไลน์ได้ตัดพ่อค้าคนกลางไป เจ้าของส่วนทุเรียนมาสามารถให้กับผู้บริโภค
โดยตรง ทั้งนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป
บ้าง เช่น กลับบ้านเร็วขึ้น การไปติดต่อท าธุระอาจติดเคอร์ฟิว แต่ชาวบ้านก็ปรับตัวได้ นอกจากนี้จากมาตรการ
ล็อคดาวน์ของรัฐ อสม.ในหมู่บ้านมีความส าคัญมากในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค ท าให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจมีความอบอุ่น  
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบ้านคลองอ่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่บ้าน อยู่กัน
อย่างอบอุ่น มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในขั้นมีกิน ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  ทุกครอบครัว 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ การเมืองไม่มีความรุนแรง รักประชาธิปไตย  

  ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนบ้านคลองอ่างที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล  จ านวน 5 คน เดินทางกลับมาในหมูที่ 6 บานคลองอาง ปใจจุบันทั้ง 
5 คน ไดเดินทางกลับไปท างานที่กรุงเทพมหานครหมดแลว 

 1.2 สภาพของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบล
พลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมูที่ 6 มีจ านวน 4,015 ไร ท าการเกษตร จ านวน 3,800 ไร นอกจากนั้นเป็นที่
อยูอาศัยและอ่ืนๆ จ านวน 215 ไร จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม ได
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของบานคลองอางมากนัก เพียงแตในชวงเริ่มตนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบ้านคลองอ่างเกิดความกังวลเรื่องผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน กลัวว่าจะ
ขายไม่ได้เนื่องจากในช่วงแรกมีการปิดประเทศ และทุเรียนในพ้ืนที่บ้านคลองอางรอยละ 80 มีการสงออกไป
ยังประเทศจีน แตเมื่อผลผลิตออกมากลับเป็นผลดี สามารถขายทางออนไลนแ และสงออกไปยังประเทศจีนได
เหมือนเดิม นอกจากนี้ราคาทุเรียนราคาสูงกวาปี 2562   

ในส่วนของด้านสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ชีวิต
ความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น กลับบ้านเร็วขึ้น การไปติดต่อท าธุระต่างๆ อาจติดเคอร์ฟิวจากมาตรการ
ล็อคดาวน์ของรัฐ แต่ประชาชนก็ปรับตัวได้ ในหมู่บ้านคลองอ่างด้วยความร่วมมือของประชาชนทุกครัวเรือน 
โดยเฉพาะ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มเข็งท าให้บ้านคลองอ่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ 

 1.3 รูปแบบของการฟื้นฟูในพื้นที่บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

จากการที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ลงพ้ืนที่ไปสอบถามนายกองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียม 
ผูใหญบาน หมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชนในหมูบานคลองอาง  พบว่า 
การฟ้ืนฟูในพื้นที่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแยกได้ ดังนี้ 

1) โครงสรางพื้นฐาน ด าเนินการกอสรางถนน 2 สาย 
- ถนน คสล. โดยใชงบประมาณขององคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม 
- ถนนลาดยาง โดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สงผลใหการคมนาคมและการขนสงในหมูบานคลองอางสะดวก รวดเร็วขึ้น 

2) โครงการฟื้นฟูแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร 
- การกอสรางฝายกักเก็บน้ าเพ่ือกั้นล าหวยจ ากา 
ประโยชนแที่ประชาชนบานคลองอา งไดรับ คือ สามารถกักเก็บน้ าไวใช เ พ่ือการเกษตร                                         
ในฤดูแลงได 

3) การสรางแหลงอาหาร โดยทุกครัวเรือนในหมูบานปลูกผัก 20 ชนิด เพ่ือเป็นแหลงอาหารในกรณี
ที่อยูในระหวางการปฏิบัติตามขอแนะน าทางกระทรวงสาธารณสุข  

ประโยชนแที่ประชาชนบานคลองอางไดรับ คือ สามารถมีพืชผักกินไดทุกครัวเรือน 
4) การสรางงานสรางอาชีพ   
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      มีตัวแทนชาวบานคลองอางไปฝึกอาชีพท าไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว จ านวน  6 คน 
รวมกันจัดตั้งกลุมอาชีพท าไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว มีสมาชิกจ านวน 24 คน ผลิตไมกวาดดอกหญา
และทางมะพราวจ าหนายสรางรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง 

1.4 ความคาดหวังของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
ชาวบานคลองอาง หมูที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม  อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยองตองการใหภาครัฐเขา

มาชวยเหลือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น จากการที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ลงพ้ืนที่ไปสอบถามนายกองคแการ
บริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม ผูใหญบานหมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชน
ในหมูบานคลองอาง พบวาความคาดหวังชาวบานคลองอางตองการใหภาครัฐด าเนินการ ดังนี้  

- ปรับปรุงแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร โดยการสรางฝายเก็บกักน้ า ใหมีจ านวนมากขึ้น 
- ใหความรูในการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคาการเกษตร 
- กอสรางระบบกระจายน้ าตามที่กรมชลประทานวางแผนที่จะด าเนินการในปี 2562                 

ใหแลวเสร็จในปี 2564 เพื่อใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล  
- กอสราง/ปรับปรุงถนนภายในต าบล ใหสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกยิ่งขึ้น 

 
2. เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 2.1 ราษฎรมีงานท า สามารถผลิตสินค้า ประกอบการค้าขายและให้บริการตามปกติสุข 
จากการที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ลงพ้ืนที่ไปสอบถามปรากฏวาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร

นา 2019 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรและการค้าขายแต่อย่างใด แตกลับเกิดผลดีตอ
พืชผลทางการเกษตรบางชนิด เชน ทุเรียน มังคุด ราคาดีขึ้นกวาปี 2562 และอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าใหชาวบาน
คลองอางมีความรูสึกวาไมไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็เพราะ
ทุกครัวเรือนปลูกพืชหลากหลาย ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะฉะนั้นรายได้จากพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิด 
จึงสามารถท าให้ชาวบ้านคลองอ่างอยู่ได้ 

 2.2 ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับมาอาศัยในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ในพื้นที่ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบานคลองอาง หมูที่  6 ต าบล              

พลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีประชาชนบานคลองอางที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดในปริมณฑล จ านวน 5 คน เดินทางกลับมาในหมูที่ 6 บานคลองอาง ปใจจุบันทั้ง 5 คน ไมไดประกอบ
อาชีพในพ้ืนที่ และไดเดินทางกลับไปท างานที่กรุงเทพมหานครหมดแลว   

 
3. แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1 แนวทาง กลไก กระบวนการและการบริหารจัดการแผนงานโครงการตามแผนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
และสังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใต้กรอบวงเงิน 
4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1) 
 องคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท 
ตามพระราชก าหนดกูเงินฯ 1 ลานลานบาท ในภาพรวมของต าบลไมมีโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่บานคลองอาง 
แตไดมีการจัดท าโครงการโดยใชงบประมาณของตนเองและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่บ้านคลองอ่าง ซึ่งอยู่ในช่วงที่จะเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของบ้านคลอง
อ่างหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
 1) โครงการกอสรางฝายน้ าลนเพ่ือการเกษตรกั้นล าคลองจ ากา (ฝายชะลอน้ า) งบประมาณ 9 แสน
บาท ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว อยูระหวางด าเนินการกอสราง 
ประชาชนไดรับประโยชนแ 100 ครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตร 2,500 ไร 
 2) โครงการกอสรางถนน คสล. ความยาว 550 เมตร  งบประมาณ 1.9 ลานบาท  โดยใช
งบประมาณจากองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอี่ยม 
 3) โครงการความมั่นคงทางอาหาร ส ง เสริมการปลูกพืชผัก 90 วัน ปลูกผัก 20 ชนิด                   
โดยด าเนินการทุกหลังคาเรือน 
 4) โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าไมกวาดจากดอกหญาและทางมะพราว โดยรวมกันจัดตั้งกลุมอาชีพ
ท าไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว มีสมาชิกจ านวน 24 คน ผลิตไมกวาดดอกหญาและทางมะพราว
จ าหนายสรางรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง โดยใชงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
 5) โครงการสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ (ทุเรียน)  สมาชิกรวมโครงการจ านวน 105 ราย พ้ืนที่ปลูก 
2,800 ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นคาจัดหาเครื่องจักรกล ปุย ใหกับสมาชิก 
 6) โครงการซอมสรางถนนลาดยาง หมูที่ 4 – 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม ระยะทาง 2,700 เมตร  
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จ านวน 11 ลานบาท อยูระหวาง
ด าเนินการ  

 3.2 การประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
 ในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพ้ืนที่
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การที่รัฐบาลมีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะต้องด าเนินการให้สอดคลองกับความ
ตองการของแตละทองถิ่น จึงจะสามารถแกไขปใญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไดผลส าเร็จ  

ส าหรับบานคลองอาง หมูที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม  ชุมชนมีความเห็นรวมกันที่จะขอรับการสนับสนุน
ในการพัฒนาสงเสริมดานการเกษตร และโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชนบานคลองอาง 

 
4. ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
 บานคลองอาง หมูที่ 6 โดยผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานไดด าเนินมาตรการเพ่ือลดผลกระทบ
หลังจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ ไดแก 

ล าดับที่ กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 แจกถุงยังชีพ ผูไดรับผลกระทบ 7 ราย 
2 มอบเงินสงเคราะหแ  ผูยากไรและผูดอยโอกาส รายละ 2,000 

ล าดับที่ กิจกรรม กลุ่มเปูาหมาย ผลการด าเนินงาน 
3 จัดท าหนากากอนามัย  ผูสูงอายุ กลุมสตรี ทุกคนในหมูบาน 
4 แจกแอลกอฮอลแเพื่อการฆาเชื้อและ

การท าความสะอาด 
ทุกครัวเรือน ทุกครัวเรือน 

5 ฝึกอบรมดานอาชีพการท าไมกวาด กลุมแมบาน 24 คน 
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จากดอกหญาและทางมะพราว 
6 ความมั่นคงทางอาหาร  ปลูกพืชผัก 20 ชนิด ทุกครัวเรือน 
7 กอสรางถนน คสล. ทุกครัวเรือน ความยาว 550 เมตร 
8 กอสรางฝายน้ าลนคลองจ ากา เกษตรกร 100 ราย 

พ้ืนที่ 2,500 ไร 
กวาง 10 เมตร สูง 3 
เมตร ยาว 600 เมตร 

(เฉพาะหมูที่ 6) 
9 ซอมสรางถนนลาดยาง ทุกครัวเรือน ระยะทาง 2,700 เมตร 

 
5. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไข 
 ส าหรับโครงการตามแผนการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพระราชก าหนดกูเงินฯ 1 ลานลานบาท 
(รอบที่ 1) บานคลองอางไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงท าใหไมมีปใญหาอุปสรรค             ในการด าเนินงาน 
 สวนโครงการที่ด าเนินการโดยใชงบประมาณขององคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียมและขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งที่ด าเนินการเสร็จแลวและที่อยูระหวางด าเนินการมี
ปใญหาอุปสรรค เนื่องจากในชวงนี้เป็นชวงฤดูฝน ท าใหไมสามารถด าเนินการได 
 
6.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

จากการที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ลงพ้ืนที่ไปสอบถามนายกองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียม 
ผูใหญบานหมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชนในหมูบานคลองอาง พบว่าการ
ฟ้ืนฟูในพื้นที่หลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ดังนี้ 

1) โครงการปลูกผักสวนครัวสรางความมั่นคงทางอาหาร ชาวบานคลองอางมีพืชผักบริโภคทุก
ครัวเรือนตามโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ในระหวางที่อยูตามค าแนะน าทางกระทรวง
สาธารณสุข 

2) การฝึกอบรมดานอาชีพการท าไมกวาดจากดอกหญาและทางมะพราว จากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี จ าหนายสรางรายไดใหกับสมาชิกและครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง 

3) เสนทางคมนาคม ขนสงสินคาทางการเกษตรสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น 
4) ประชาชนชาวคลองอางจะมีแหลงกักเก็บน้ าใชในการปลูกพืชการเกษตรในชวงฤดูแลง 

 
7. ทัศนคติของภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวบ้านคลองอาง หมูที่ 6 ต าบล
พลงตาเอี่ยม  อ าเภอวังจันทรแ จังหวัดระยอง มีมุมมองตอสถานการณแดังกลาววา 

1) ต้องอยูใหเป็น (อยูอยางไรใหมีความปลอดภัย) โดยการปฏิบัติตามค าแนะน าของทางราชการ ทั้ง
ในการดานปูองกันตนเอง การเขาไปในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุอุปกรณแในที่
สาธารณะ 
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2) ตองเย็นใหพอ (การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสงผลกระทบทุกสาขาอาชีพ ไมไดเกิด
ขึ้นกับตัวเราเพียงคนเดียว) ดังนั้น ตองมีสติ มีความรอบคอบในการการประกอบอาชีพ  เพ่ือให
อยูรอดในสถานการณแเชนนี้  

3) ตองรอใหได (การแพรระบาดและการคนหาวัคซีนตองใชระยะเวลา ไมสามารถบอกไดวาจะสิ้นสุด
เมื่อไหร จึงมีความจ าเป็นที่จะตองปรับตัว ปรับความคิด วิธีการในการด าเนินชีวิต เพ่ือใหอยูรอด
ปลอดภัย 
 

8. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 บานคลองอาง หมูที่ 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม ไดด าเนินโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสบผลส าเร็จโดยมีปัจจัย ดังนี้ 
 1) ชุมชนมีความตระหนักในการรวมมือกันฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
 2) หนวยงานของรัฐตองใหการสนับสนุนความตองการของชุมชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
 3) ภาคเอกชนในพ้ืนที่จะตองใหการสนับสนุนและสงเสริมองคแความรูใหกับชุมชน 
 
9. บทเรียนทางการบริหารราชการที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทเรียนที่ทางราชการได้รับจาก
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1) รัฐต้องใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว นาเชื่อถือ และทั่วถึงทุกกลุมคน   
2) รัฐตองสรางความม่ันใจใหแกประชาชนในพื้นที่ในการแกไขปใญหาจากสถานการณแดังกลาว 
3) รัฐตองด าเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด 
4) ทุกภาคสวนไมวาจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสวนที่เกี่ยวของรวมมือกัน

แกไขปใญหาเพ่ือ “ประเทศไทย” อยางแทจริง 
 

10.ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการฟื้นฟูผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

ตามที่กลุมปฏิบัติการที่ 6 ไดลงไปพูดคุยกับนายกองคแการบริหารสวนต าบลพลงตาเอ่ียม ผูใหญบาน
หมูที่ 6 บานคลองอาง คณะกรรมการหมูบาน อสม. กลุมประชาชนในหมูบานคลองอาง พบวาบานคลองอาง
ประชาชนมีอาชีพหลัก คือ การเกษตรประชาชนจะอยูในพ้ืนที่เป็นสวนใหญ      (80 % ของประชากรทั้ง
หมูบาน) การบริหารจัดการฟ้ืนฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19) สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทั้งสังคม เศรษฐกิจ การป้องกันการแพร่ระบาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประชาชนมีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก จากการสนทนาแลกเปลี่ยนระหวางกลุม
ปฏิบัติการที่ 6 ( กป.6) กับผูน าชุมชนของหมูบาน ไดขอสรุปตรงกันวามีความจ าเป็นที่ภาครัฐตองเขาไป
สงเสริม สนับสนุน ใหบานคลองอางสามารถบริหารจัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะประสบปใญหา
วิกฤติลักษณะใดก็ตาม คือ 

1) จัดท าแหลงน้ าและระบบการกระจายน้ าใหทั่วถึงพ้ืนที่การเกษตร 
2) น านวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เชน ทุเรียน ยางพารา 
3) ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงผลผลิตสินคาการเกษตร 
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4) ใหการเรียนรูแกเกษตรกรในการขายผลผลิตทางออนไลนแ 
5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ เชน ไฟฟูา พลังงานทดแทน 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใต้กรอบวงเงิน 4 
แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท  
 ซึ่งจากการพิจารณารอบที่ 1 ปรากฏวาในพ้ืนที่ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทรแ ไมไดรับการพิจารณา
โครงการแตอยางใด กลุมปฏิบัติการที่ 6 ไดตรวจสอบการเขียนโครงการและขอเสนอตางๆ เห็นวา พ.ร.ก.กูเงินดังกลาว 
มีหลักการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ เชน เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลคาสูง เกษตรแปรรูป 
อุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรม นอกจากนี้เนนกิจจกรรมที่กอใหเกิดการ
สรางงานและสรางอาชีพสามารถรองรับแรงงานที่อพยพกลับถิ่นและชุมชน มุงเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานทั้ง
ในดานก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน มุงเนนการมีสวนรวมของภาคสวนประชาชนในพ้ืนที่และภาคสวน
ตางๆในสังคม โดยเฉพาะวงเงิน 4 แสนลานบาท ก าหนดกลุมเปูาหมายชัดเจนใน พ.ร.ก.กูเงิน คือ ประชาชน เกษตร 
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)  
 
หลักเกณฑ์ของโครงการที่เข้าข่ายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

1) โครงการที่มีวัตถุประสงคแสอดคลองกับแผนงานโครงการตาม พ.ร.ก.กูเงิน 
2) การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล การตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ กระจายทรัพยากรอยางทั่วถึงและเป็น
ธรรมในระดับพ้ืนที่และกลุมเปูาหมาย ความยั่งยืนของการด าเนินการ ความโปรงใส 

3) โครงการที่สามารถสรางการจางงาน สรางอาชีพในชุมชน การพัฒนาเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแในชุมชน 
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑแของชุมชนกับตลาดภายในประเทศ 

4) โครงการที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การบริการที่ยังคงมีความไดเปรียบและเป็นที่ตองการของตลาด 
รวมทั้งมีโอกาสในการเติมโตในชวงหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 

5) โครงการที่สามารถกระตุ้นการบริโภค และการผลิตภายในประเทศในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

6) โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

จากการพิจารณาโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอ่ียมเสนอไปทั้งหมดจะเข้าหลักเกณฑ์
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพภาคการ
ผลิตและภาคการบริการของประเทศ  แต่การเขียนหลักการและเหตุผลยังไม่สอดคล้องกับ พ.ร.ก.กู้เงิน เป็น
การเขียนโครงการในลักษณะของงบประมาณปกติ ทั้งนี้จะต้องเขียนโครงการในลักษณะได้รับผลกระทบหลัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ 
การด าเนินการไม่ชัดเจน จะต้องเขียนให้ตอบโจทย์ให้ได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการจ านวนกี่
ครัวเรือน กี่คน เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่เกษตรกรจ านวนกี่ไร นอกจากนี้แผนการบริหารเงินจะต้องด าเนินการให้
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เสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 เนื่องจากงบประมาณดังกลาวเป็นเงินกูตองรีบด าเนินการเพ่ือเป็นการ
กระตุนเศรษฐกิจ และตองระบุถึงความพรอมของโครงการไมวาจะเป็นเรื่องแบบแปลน และการขอใชพ้ืนที่มี
ความพรอมที่จะด าเนินการไดทันทีเมื่อไดรับการพิจารณาโครงการ  
 

 
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ Action Learning 
บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 6 ต าบลพลงตาเอี่ยม อ าเภอวังจันทร ์
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 ในระดับหมูบ่้าน 
บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ 

 
จัดท าโดย 

 
กลุ่มปฏบิัติการที่ 1 (กป.1)  

 
นางสาวชีวธันย์   ธนพรดิษนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน   

สถาบันด ารงราชานุภาพ 
นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา     นายอ าเภอศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 
นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ ์ นายอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   
นายวริศธิ์นันย ์ เสือทอง นายอ าเภอบางคนที  จังหวัดสมทุรสงคราม   

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
นายประสิทธิ์ ไชยเวช หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดหนองบวัล าภ ู
นายยุคล ก าเนิดแขก สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี   
นายบ ารุง แสงพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

160 
 

ค าน า 
 

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 75 ไดก าหนดใหผูเขารับการศึกษาอบรมเขารวมกิจกรรม 
“การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning)” โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือน าบทเรียนและประสบการณแจากการมี
สวนรวมในพ้ืนที่จริง น าไปใชในการบริหารราชการและสรางมูลคาเพ่ิมส าหรับประสบการณแการบริหารราชการ
ใหแกผูเขาอบรมสามารถน าไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดกวางขวางมากขึ้น โดยก าหนดพ้ืนที่การเรียนรู
เชิงปฏิบัติการ ณ จังหวัดระยอง ในประเด็นหัวขอ “การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ในระดับหมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง” 

 
 
 

      คณะผู้จัดท า 
นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 75 

  กลุ่มปฏิบัติการที่ 1 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่ศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไปอ าเภอวังจันทร์ 

 1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  1. ลักษณะภูมิประเทศอ าเภอวังจันทรแ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดระยอง  
มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะไมราบเรียบเป็นลอนคลื่นสูงๆ ต่ าๆ มีภูเขาเล็กๆกระจัดกระจาย
โดยทั่วไปในพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากการโกงตัวและยุบตัวของเปลือกโลก สภาพดิน โดยทั่วไปเป็นดินรวนปนทรายและ
ดินลูกรังมีความสมบูรณแของดินต่ า ภูเขาท่ีส าคัญ ไดแก เทือกเขาพนมศาสตรแ เขาขุนอินทรแ เขาวงเวียน ล าน้ าที่
ส าคัญ ไดแก แมน้ าประแสรแ คลองชุมแสง คลองสะพาน คลองจ ากา โดยทุกสายไหลรวมกันที่แมน้ าประแสรแ 
และไหลออกทะเลที่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  2. ที่ตั้งและอาณาเขตอ าเภอวังจันทรแ มีระยะทางหางจากจังหวัดประมาณ  65 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ประมาณ  395.245  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,030.62 ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอกับ
อ าเภอใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอ าเภอหนองใหญ อ าเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี 
  ทิศใต  ติดตอกับอ าเภอแกลง  อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับอ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับอ าเภอบานคาย อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 1.2 ข้อมูลการปกครองและประชากร 
  1. การปกครอง อ าเภอวังจันทรแ แบงเขตการปกครองออกเป็น 4 ต าบล  29 หมูบาน มีการ
ปกครองทองถิ่น 2 รูปแบบ คือ เทศบาล 1 แหง และองคแการบริหารสวนต าบล 4 แหง 
  2. ประชากรและอาชีพ  อ าเภอวังจันทรแ มีประชากร จ านวน 26,097 คน (ชาย 12,924 
คน หญิง 13,173 คน) ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 226,845 ไร  
ครอบครัวเกษตรกร  3,308 ครอบครัว  คิดเป็น 80 %  ของประชากรทั้งหมด โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ไดแก ยางพารา ทุเรียน มังคุด ขนุน มะมวงหิมพานตแ ปาลแม มันส าปะหลัง ออย สับปะรดฯ รายไดประชากร
เฉลี่ย 191,636 บาท/ครัวเรือน/ปี  หรือ 83,460 บาท/คน/ปี 
 
2. ข้อมูลทั่วไปบ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

 2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
          1. ลักษณะภูมิประเทศหมูบานทาเสา เป็นพื้นที่ราบติดภูเขาที่ดินอุดมสมบูรณแ  สภาพดินเป็น

ดินรวนเหมาะแกการเพาะปลูก พ้ืนที่สวนใหญท าการเกษตร ไดแก สวนยางพารา ไรสับปะรด และไรมัน
ส าปะหลัง 
  2. ที่ตั้งและอาณาเขตหมูบานทาเสา มีระยะทางหางจากอ าเภอวังจันทรแ ประมาณ 11 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 12,124 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอกับอ าเภอใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ม.4 ต.ปุายุบใน อ.วังจันทรแ จ.ระยอง 
ทิศใต  ติดกับ ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 
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ทิศตะวันออก ติดกับ ม.2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทรแ จ.ระยอง 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 

 2.3 ข้อมูลการปกครองและประชากร 
           1. การปกครองบานทาเสา หมูที่ 8  ต าบลปุายุบใน  อ าเภอวังจันทรแ มีลักษณะการปกครอง

แบบองคแการบริหารสวนต าบล โดยมี นายนิติพัฒนแ  ยุทธเจริญกิจ เป็นนายกองคแการบริหารสวนต าบลปุายุบ
ในนายบุญเสริม  เผือกนวล เป็นก านันต าบลปุายุบในนายราชันยแ  นิเวศวรรณ เป็นผูใหญบาน  และนายวัชระ 
สุขสวน , นายรุงโรจนแ  สากล เป็นผูชวยผูใหญบาน 

  2. ประชากรและอาชีพ  บานทาเสา หมูที่ 8  ต าบลปุายุบใน  อ าเภอวังจันทรแ มีครัวเรือน
ทั้งสิ้น 241 ครัวเรือน ประชากร 613 คน (ชาย 322 คน หญิง 291 คน) มีพ้ืนที่ 12,124 ไร  ประชากร
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็น 80 % พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญไดแก ยางพารา สับปะรด ไรมันส าปะหลัง 
และอีกประมาณ 20 % มีอาชีพรับจางทั่วไป  

2.3 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไข COVID-19 
 ขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการปูองกันแกไขปใญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(COVID-19) ในพ้ืนที่ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทรแ จาการลงทะเบียนในแบบฟอรแมมหาดไทย (Thai QM)  มี
จ านวนทั้งสิ้น  78 คน 
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ส่วนที่  2 
กรอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  (Acton  Learning) 

 
1. ผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานในหมูบานและกลุมคนในชุมชนหมูบานที่ท าการศึกษาไดท า

โครงการอะไรบางที่เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และไดผลดีหรือไมเพียงใด 

    เนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาเป็นชุมชนขนาดเล็ก พ้ืนที่สวนใหญใชส าหรับท าการเกษตรกรรมและ
มีประชากรอาศัยอยูกระจัดกระจาย ไมไดรวมเป็นกลุม เป็นชุมชนหนาแนน การประกอบอาชีพเป็นแบบ
เกษตรกรรมผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ใชแรงงานคนในครอบครัว จึงไมไดรับผลกระทบตอการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แตคณะกรรมการหมูบานไดจัดท าโครงการขุดลอกคู
คลองฯ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการเงินกู 4 แสนลาน
บาท เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฯ ผลปรากฏวาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ 

   ปัญหา ประชาชนไม่เข้าใจกรอบการจัดท าแผนงานโครงการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่หนวยงานราชการก าหนด 

   ข้อเสนอแนะ โครงการที่เหมาะสมในการแกไขปใญหาของผูที่ไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ควรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพหรือรายได้ หรือเป็นโครงการที่
สามารถลดรายจ่ายของประชาชน เช่น โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้ กินได้ทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน เพ่ือช่วยให้ประชาชนประหยัดรายจ่าย 

2.  บุคลากรของสวนราชการระดับอ าเภอที่ปฏิบัติงานในระดับต าบลหมูบาน และบุคลากรขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งคณะกรรมการหมูบาน และอาสาสมัครในระดับหมูบานมีความรูความสามารถที่ดี
ในการสนับสนุนชวยเหลือการท าโครงการกิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ของหมูบานที่ท าการศึกษา
เพียงใด 

    บุคลากรในการปฏิบัติงานในระดับต าบล  หมูบาน มีความรู ความสามารถในการสนับสนุนการ
จัดท าโครงการ รวมถึงเจาหนาที่ของสวนราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ระดับต าบล หมูบาน ทั้งฝุายปกครอง 
สาธารณสุขอ าเภอ เกษตรอ าเภอ พัฒนาชุมชนอ าเภอ รวมทั้งบุคลากรองคแการบริหารสวนต าบลปุายุบใน  
กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน ลวนเป็นผูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  และอาศัยอยูใน
หมูบาน เป็นผูที่มีความใกลชิดประชาชนในพ้ืนที่ มีขอมูลความตองการของประชาชนเป็นอยางดี รวมทั้งเป็น
กลุมคนที่ถายทอดความรู การฝึกอบรมประกอบอาชีพจากหนวยงานตางๆ อยางสม่ าเสมอ เชน การจัดท า
โครงการ การวิเคราะหแปใญหาความตองการของประชาชน การก าหนดแนวทางการแกไขปใญหาหรือการจัดท า
โครงการจ าเป็นตองอาศัยผูที่มีความรู ความเขาใจ สามารถสนับสนุนชวยเหลือในการจัดท าโครงการกิจกรรม
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไดอยางด ี

 

3.  บุคลากรต าแหนงใดที่ปฏิบัติงานในระดับต าบลหมูบานที่สมควรไดรับเพ่ิมพูนความรูความ
เชี่ยวชาญใหสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึน และในเรื่องใด 
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  3.1 บุคลากรทุกต าแหนงในระดับพ้ืนที่  ควรที่จะไดรับการฝึกอบรมพัฒนาความรู
(Knowledge) อยูอยางสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแตอ
ชุมชนในการจัดท าแผนงานพัฒนาหมูบาน ทั้งดาน  ขอกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรค  

  3.2 การพัฒนาองคแความรูใหกับชุมชน  เป็นเรื่องการจัดท าแผนงานโครงการ  โดยการสอน
ใหคนในชุมชนวิเคราะหแปใญหาของพ้ืนที่วามีปใญหาในดานใดที่จะตองไดรับการแกไข หาจุดแข็ง-จุดออน วาการ
แกไขแลวจะประสบผลส าเร็จอยางไร พรอมใหคนในพ้ืนที่รวมกันก าหนดทางเลือกการแกไขปใญหาของหมูบาน 
ชุมชน เสนอตออ าเภอ ตอไป 

4.  ในภาพรวม คณะกรรมการหมูบานและกลุมคนในหมูบานไดประเมินความส าเร็จ ในเชิง
ประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในหมูบานของตนระดับใด ดวยเกณฑแการประเมินอะไร อะไร
คือปใจจัยความส าเร็จ อะไรคือขอจ ากัดที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่เป็นบทเรียนและประสบการณแการ
ท างานที่ส าคัญ และอะไรคือสิ่งส าคัญท่ีคณะกรรมการหมูบานและชุมชนทองถิ่นตองการแบงปในใหสาธารณชน 
และสวนราชการในสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่นรวมเรียนรู 
 เกณฑแในการประเมิน เชน 

-  การประเมินประสิทธิภาพ  ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการน าโครงการ 
ลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่เปูาหมาย 

-  การประเมินประสิทธิผลในการบรรลุเปูาหมายในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได 
-  ความรวมมือของประชาชนในการด าเนินโครงการ 
-  ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานขาราชการ 
-  การประเมินความยั่งยืนในการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง 

 จากเกณฑแการประเมินความส าเร็จของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามท่ีกลาว มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ข้อจ ากัด มีระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม / โครงการ นอย กระชั้นชิด เรงรัดใหด าเนินการเสนอ
โครงการ สงผลท าใหโครงการที่เสนอไมตรงตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงคแของโครงการ 

 ปัจจัยความส าเร็จ การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับ ที่ชวยกันคิด ชวยกันท าแผนงาน
โครงการการแกไขปใญหา 

 บทเรียนและประสบการณ์ การท างานที่ส าคัญกับการศึกษาความรูขั้นปฐมภูมิของหมูบาน/ชุมชน ใน
ดานตางๆ ความรวมมือของผูน าหมูบานกับประชาชน ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งเครือขาย
ประชาชนในพ้ืนที่ ในการรวมมือปฏิบัติงานรวมกันของทุกภาคสวนในหมูบาน/ชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ
ระดับหมูบาน และจากภายนอกหมูบานในการแกไขปใญหาของหมูบาน/ชุมชนเป็นตน 
 สิ่งท่ีชุมชนต้องการแบ่งเป็นของสาธารณะและส่วนราชการ  คือ บทสะทอนถึงปใญหาความตองการ 
ความเดือดรอน รวมทั้งการสนับสนุนจากสวนราชการและหนวยงานภายนอก 
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ Action Learning 
บ้านท่าเสา หมู่ที่ 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทร์ 
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รายงานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) 
การประเมินประสิทธิภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

จากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 ในระดับหมูบ่้าน 

บ้านจ ารุง หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
 

จัดท าโดย 
 

กลุ่มปฏบิัติการที่ 8 (กป.8)  
 

นางศุภลักษณ์ แก้วมณ ี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก 
นายชัยรัตน ์ แก้วเพียงเพ็ญ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ

จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายสุชาติ อยู่เจริญ  นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวดัชัยภูม ิ
นายณรงค์ ชัยจ ารัส นายอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
นายสกุลไชย จูมทอง นายอ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์
ร.ท. ธวัชชัย เห็มวัง นายอ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธุ์ 
นายกิติชัย  เกตุวงษา ท้องถิ่นจงัหวัดสุรินทร์ 
นายอุดมพร  กาญจน์ 

  
หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายโสภัชย์  ชวาลกุล ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์  
นายเอกราช  ชวีวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดบุรีรัมย ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
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ค าน า 

 รายงานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริ ง (Action Learning) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง หัวข้อ          
การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบลหมู่บ้าน ระดับกลุ่มอ าเภอ  ระดับต าบล  
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง กรณีศึกษา “การบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส  
โควิด-19 ในระดับหมู่บ้าน บ้านจ ารุง หมู่ที่ ๗ ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร   
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่จริง และมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ตลอดจนน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป 

 ในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครั้งนี้ ผู้จัดท าขอขอบคุณชุมชนบ้านจ ารุง หมู่ที่ ๗ ต าบลเนินฆ้อ 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ตลอดระยะเวลาใน
การศึกษามา ณ โอกาสนี้ 

 
 
                    คณะผู้จัดท า 
                                                         นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 7๕ 
                                                                 กลุ่มปฏิบัติการที่ (กป.) ๘ 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่ศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอแกลง 
 อ าเภอแกลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทาง 59 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 788.๔๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕ ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่
ราบสลับที่ดอนเป็นลูกคลื่น ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวภูเขาบางส่วนพ้ืนที่บริเวณนี้จึงเป็นที่ราบเชิงเขา
สลับกับที่ดอนลูกคลื่นทางใต้เป็นที่ลาดต่ าลงสู่อ่าวไทยมีชายทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทยยาวประมาณ 35 
กิโลเมตร มีแหล่งน้ าที่ส าคัญคือ แม่น้ าประแสร์ ซึ่งมีน้ าตลอดทั้งปี  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 แบ่งเขตการปกครองเป็นเทศบาลต าบล 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง ต าบล 15 แห่ง และ
หมู่บ้าน 147 แห่ง มีประชากรจ านวน ๖๗,๗๗๓ คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 32,747 คน และเพศหญิง 35,026 
คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน มังคุด พ้ืนที่
การเกษตร 332,044 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร 15,000 ครัวเรือน โดยในพ้ืนที่มีสภาพปัญหาและความต้องการที่
ใกล้เคียงกัน คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร ตลอดจนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ช ารุดเสียหาย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะใน
ประเด็นความไม่แน่นอนจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร อ าเภอแกลงจึงได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา
เป็น “แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้คนอยู่ดีมีสุข” เพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหลายชุมชนที่รวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นเครือข่าย
องค์กรชุมชนเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและธรรมชาติ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าศึกษา
เรียนรู้ทางด้านการเกษตร วิถีชีวิตของสังคมชนบท และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
อาทิ มหาวิทยาลัยบ้านนอก เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงหมู่
ที่ 8 ต าบลสองสลึง และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (สวนผลไม้, สวนปาล์ม, ป่าชุมชน) ต าบลคลอง
ปูน เป็นต้น โดยนอกจากจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนแล้ว อ าเภอแกลงยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อาทิ หาดแหลมแม่พิมพ์ 
เกาะสามมัน (เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก) ทุ่งโปรงทอง เป็นต้น  
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของต าบลเนินฆ้อ  
 ต าบลเนินฆ้อ เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอแกลง ตั้งอยูหางจากตัวอ าเภอไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใตระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นเนินสลับดวยที่ราบลุม  มีเนื้อที่
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 พ้ื น ที่
เกษตรกรรม 8,224 ไร พ้ืนที่บอกุง 3,227 ไร พ้ืนที่ปุาชายเลน 1,070 ไร พ้ืนที่ที่อยูอาศัย 892 ไร  
พ้ืนที่นาราง 5,124 ไร และพ้ืนที่อ่ืนๆ 4,013 ไร ตั้งอยูในเขตการปกครองของอ าเภอแกลง ประกอบไปดวย 
9 หมูบาน ไดแก บานเนินทราย (หมูที่  ๑) บานเนินทราย (หมูที่  ๒) บานเนินฆอ (หมูที่  ๓)  
บานถนนกะเพรา (หมูที่ ๔) บานหนองแพงพวย (หมูที่ ๕) บานเนินขาวตม (หมูที่ ๖) บานจ ารุง (หมูที่ ๗) บาน
ถนนนอก (หมูที่ ๘) และบานถนน (หมูที่ ๙) ในปใจจุบันมีประชากร 4,605 คน แบงออกเป็น 
เพศชาย จ านวน 2,235 คน และ เพศหญิง จ านวน 2,370 คน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมประมาณ รอยละ 72.14 เชน ท าสวนยางพารา สวนผลไม ปลูกพืชไร นอกจากนั้น 
เป็นการท าอาชีพประมง เชน เลี้ยงกุง เลี้ยงปลา การประมงน้ าตื้น เป็นตน 
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ส่วนที่ ๒ 
การบริหารจัดการการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควดิ-19  

ในระดับหมู่บ้าน บ้านจ ารุง หมู่ที ่๗ ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง 
 

๒.๑ ภูมิสังคมและวิถีชุมชน 
 บ้านจ ารุ ง  หมูที่  ๗  ต าบลเนินฆอ อ า เภอแกลง  เป็นหมูบ านเศรษฐกิจพอเ พียงตนแบบ 
เฉลิ มพระ เกี ยรติ เ ฉลิ มพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ได รั บการยอมรั บจา กนั ก พัฒนาสั งคมว า  
มีความน าสนใจ  น าศึกษา เรี ยนรู ในมิติ ของชุมชนเขมแข็ ง  เนื่ องจากเป็นชุมชนตนแบบที่ ผู คน  
มีความเสียสละ รักสงบ และมีแนวทางการพัฒนาที่มุ ง เนนการ พ่ึงพาตนเอง ดวยแนวทางที่ ใช  
กลุ ม  องคแกร หรือเครือข ายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อน พัฒนาและแกไขปใ ญหาของชุมชน  
ไมมีข อจ ากัดแบบเดิมซึ่ งตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐ เ พียงอย าง เดี ยว  จึ งท า ให เกิดพลั ง  
ในการขับเคลื่อนสามารถสรางแรงเหวี่ยงไปสู พ้ืนที่ขางเคียงและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่  
ได เป็นอยางดี  จนกระทั่งไดรับรางวัลพระราชทาน  “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ เย็นเป็นสุข”  
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และน าไปสู  
การจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยบานนอก” เพ่ือการเรียนรูของสังคม ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา ผูที่สนใจ ตลอดจน
นักทองเที่ยวแวะเวียนมาศึกษาหาความรูกันอยางไมขาดสาย สรางความภูมิใจใหกับคนในชุมชนเป็นอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 ๒.๑.๑ ความเป็นมาและลักษณะภูมิสังคม 
  ชาวบานจ ารุงสืบเชื้อสายมาจากคนชองซึ่งอพยพหนีภัยสงครามภายหลังจากที่ฝรั่งเศส  
เขายึดเมืองจันทบุรีและเมืองตราดในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยลงเรือมาขึ้นฝใ่งตรงปากแมน้ าประแส บริเวณ 
บานถนนกะเพรา ต าบลเนินฆอ ตอมาเมื่อมีผูคนหลั่งไหลเขามามากขึ้น พ้ืนที่ท ากินลดนอยลง ชาวบานจ ารุงจึง
อพยพมาหา พ้ืนที่ ท ากิน ใหม ในบริ เ วณที่ ตั้ งของชุ มชนในปใ จจุ บัน  (ห างจาก พ้ืนที่ เ ดิ มประมาณ  
6 - 7 กิโลเมตร) เนื่องจากเป็นท าเลที่มีความอุดมสมบูรณแ มีเนินปุา มีน้ าไหลผานที่ราบลุม เหมาะแกการ
เพาะปลูก โดยชาวบานกลุมแรกที่อพยพมาอยู  ประกอบดวย ๕ ตระกูลใหญ ไดแก  ตระกูลดีนาน  
รัตนพงษแ ไกรทอง กอเกื้อ และเจือจุน ชวยกันสรางบานเรือน หักรางถางพงและเรียกสถานที่แหงนั้นวา บ้าน
ปุาเรไร ซึ่งทางดานทิศตะวันออกมีทางน้ าเล็กๆ ไหลออกมาจากหมูบาน ชาวบานเรียกกันวา “คลองจ ารุ” ค า
วา “จ ารุ” (ชาวบานอานวา จ าหรุ เสียงต่ าเหนอตามภาษาคนชอง) เป็นภาษาชอง แปลวาทางน้ าเล็กๆ คลาย
ล าคลองซึ่งบางแหงแคบมากผูคนสามารถโดดขามไปขามมาได และปลายของคลองจ ารุนั้นจะสลายหายไปกับ
ทองทุงนาและกลมกลืนกับทองทุงนาจนเหมือนไมมีล าคลองในบริเวณนั้น และมีความลึกของล าคลองไมเกิน
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หนึ่งเมตร แตตอมาชาวบานอาจจะเรียกเพ้ียนหรือเขียนผิดจึงกลายมาเป็นค าวา “จ ารุง” ซึ่งไดกลายเป็นชื่อของ
หมูบานในเวลาตอมา 
  ส าหรับวิถีชีวิตของชาวบานจ ารุ ง  นับตั้ งแตอดีตมี อาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก อาศัย 
อยูรวมกันอยางพ่ีนอง มีการพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน ถอยทีถอยอาศัย พอเพียง และพ่ึงพาตนเองไดเนื่องจาก
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  
มีความผูกพันใกล ชิดกับวัดจ ารุ ง  ซึ่ ง เป็นศูนยแกลางและส ถานที่ ยึ ด เหนี่ ยวทางจิตใจของชุมชน 
และมีกิจกรรมรวมกันในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ อยางสม่ าเสมอ มีประเพณีที่ส าคัญ  
ในชุมชน ไดแก ประเพณีอัญเชิญผีลอบ ผีกระดง เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญโูตอเครื่องมือที่ใชท ามาหา
กิน ซึ่งจะจัดข้ึนในชวงสงกรานตแ เพราะมีความเชื่อวาเป็นชวงที่ผีหรือวิญญาณถูกปลอยออกมา เพ่ือรับสวนบุญ
กุศลจากญาติพ่ีนองที่อุทิศไปให นอกจากนี้ยังมีประเพณีท าบุญในวันส าคัญตางๆ เชน ท าบุญผีหมู เพ่ือเชิญ
วิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศไปให โดยเป็นการท าบุญสงทายในชวงประเพณีสงกรานตแ 
เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหกับญาติพ่ีนองเชนเดียวกัน โดยประเพณีดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อและวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ที่พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติและเก่ียวของกับการประกอบอาชีพ (ฤทัยรัตนแ รัตนสรอย, ๒๕๕๒)   

    ๒.๑.๒ การเมืองการปกครอง 

   บานจ ารุงอยูภายใตการบริหารงานของเขตเทศบาลต าบลเนินฆอ ซึ่งแบงเขตการปกครอง
ออกเป็น ๒ เขต ไดแก 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลเนินฆ้อ 

เขต 1 เขต 2 

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

หมูที่ 1 บานเนินทราย  
หมูที่ 3 บานเนินฆอ 
หมูที่ 5 บานหนองแพงพวย 
หมูที่ 6 บานเนินขาวตม 
หมู่ที่ 7 บ้านจ ารุง  
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ผูใหญบานคนปใจจุบัน คือ นายชาตรี กอเกื้อ และมีผูชวย
ผู ใหญบาน ๑ คน คือ นายจิรวัฒนแ คลองใจ มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด ๕๒๗ คน แบงออกเป็นเพศชาย จ านวน 
๒๕๑ คน และเพศหญิง จ านวน ๒๗๖ คน มีจ านวนครัวเรือน
ประมาณ ๑๘๙ ครัวเรือน (ขอมูลส านักทะเบียนราษฎร
เทศบาลต าบลเนินฆอ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559) 

 
 ๒.๑.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง เชน การท าสวนยางพารา  
สวนผลไม และรับจางกรีดยาง โดยมีรายไดเฉลี่ยของชาวบานสวนใหญประมาณ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาทตอ
เดือน โดยยางพาราที่นิยมปลูก คือ พันธุแ 600 ซึ่งชาวบานจะขายยางพาราเป็นยางพาราถวย โดยการขาย
ยางพารานั้น มีทั้งที่ขายผานกลุมรวมซื้อรวมขายยางพารา และขายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซื้ อภายใน
หมูบาน ส าหรับผลไมที่นิยมปลูก ไดแก ทุเรียน (พันธุแหมอนทอง พันธุแชะนีพันธุแกระดุม) ขนุน (พันธุแทอง
ประเสริฐ) เงาะ (พันธุแโรงเรียน) มังคุด ลองกอง แกวมังกร มะยงชิดซึ่งการขายผลไมมีทั้งการขายใหกับพอคา
คนกลางที่มารับซื้อ การบรรทุกผลไมไปขายเองที่ตลาดและการขายใหแกผูมาศึกษาดูงานภายในหมูบาน 
นอกจากนี้ชาวบานยังมีอาชีพเสริมที่เพ่ิมรายไดคือ การเลี้ยงตะพาบน้ าเพ่ือขายไขและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เชน ทุเรียนทอด การท ากะปิ น้ าปลา เป็นตน ซึ่งผลิตภัณฑแการแปรรูปของชุมชน จะมาจากการ
ผลิตจากกลุมกิจกรรมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมสตรีอาสาพัฒนาบาน
จ ารุง กลุมแปรรูปผลผลิต โดยทุกกลุมจะมีการแปรรูปและจ าหนายใหกับผูที่มาสั่งซื้อผานกลุม การน าไป
จ าหนายตามตลาดนัด และการจ าหนายใหกับผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรูภายในชุมชน สามารถสร างรายได
ใหกับสมาชิกในชุมชนไดตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นลักษณะการผลิตเพ่ือจ าหนายและบริโภคภายในชุมชน ทั้งนี้ ยังมี  
การสง เสริมใหปลูกผักสวนครัวภายในครัวเรือนเพ่ือลดคาใชจ าย แตก็ยังพบวาชาวบานบางสวน  
ที่มีปใญหาหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งชุมชนเองไดมีกลุมกิจกรรมที่ชวยเหลือชาวบาน
กลุมดังกลาว และยังมีกลุมธนาคารชุมชนที่จะด าเนินการฝากถอน และใหสมาชิกกูเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือ
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสงเสริมใหเกิดการออมอีกดวย (อัมรินทรา ทิพยแบุญราช, ๒๕๕๒) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
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 ๒.๑.๔ พัฒนาการสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
   จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานจ ารุงที่มีการพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน มีการพ่ึงพิงอิงอาศัย  
กับธรรมชาติ และสามารถพ่ึงพาตนเองได ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากการพัฒนากระแสหลัก
ที่มุ ง เนนความเจริญ เติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยพยายาม เปลี่ ยนโครงสร า งการผลิตของประเทศ                   
จากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม เพ่ือใหมีปริมาณผลผลิตมากพอที่จะปูอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
และตลาดโลก การปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือการคานี้  จ าเป็นตองอาศัย          
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใช ซึ่งหมูบานจ ารุงเองก็ตองเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ  
ชุมชนอ่ืนๆ จนท าใหเกิดปใญหาตามมาหลายประการ เชน ปใญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ขาดความอุดม
สมบูรณแ ปใญหาเรื่องความสัมพันธแของคนในชุมชนลดนอยลง ปใญหาการผลิตของเกษตรกรที่ท าการผลิตโดยใช
สารเคมี เป็นตน อยางไรก็ตาม บานจ ารุง มีตนทุนทางสังคมที่เขมแข็ง โดยเฉพาะความเหนียวแนนของระบบ
เครือญาติ ระบบอาวุโส ผูน าและแกนน าหลักที่มีระบบความคิดที่ตองการเห็นคนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูที่
ดี อยูรวมกันอยางมีความสุข ดังนั้น เมื่อชุมชนประสบปใญหามาถึงจุดหนึ่ง คนในหมูบานเริ่มตระหนัก        
และพยายามรวมมือกันผลักดันใหมีการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมขึ้นใหมเพ่ือตอสูและปรับตัวเองใหอยู ใน   
สภาวการณแปใจจุบันได ดังนั้น ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๒ คนในชุมชนจึงริเริ่มกอตั้งกิจกรรมตางๆ เพ่ือแกไข
ปใญหาของชุมชนเอง ซึ่งในปใจจุบันมีทั้งหมดกวา ๒๔ กลุม ไดแก รานคาชุมชนหรือศูนยแสาธิตการตลาด ศูนยแ
การเรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจ ารุง กลุมเกษตรพ้ืนบาน กลุมผูใชน้ ากลุมธนาคารขยะและสิ่งแวดลอม 
กลุมแมบานเกษตรกร กลุมที่พักชุมชน โฮมสเตยแ ชมรมอินทโชติการุณยแ ชมรมเปตองอินทโชติ อ าเภอแกลง 
กลุมพัฒนาอาชีพ กลุมเยาวชน กลุมกองทุนเงินลาน (กทบ.) กลุมวิทยุชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบาน กลุมรักษแวัฒนธรรมทองถิ่น กลุมสตรีอาสาพัฒนาอาสาบานจ ารุง กองทุนสวัสดิการบานจ ารุง กลุม
ชาวนา กลุมธนาคารชุมชนบานจ ารุง กลุมแปรรูปผลผลิต เครือขายองคแกรชุมชนบานจ ารุง และกลุมรวมซื้อ
รวมขายยางพารา ซึ่งแตละกลุมเกิดขึ้นตามจังหวะเวลา แมวาบางกิจกรรมจะไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภายนอกแตก็มีการปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน อาทิ เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจ ารุง 
เกิดขึ้น จากชวงเวลานั้นชาวสวนทุเรียนก าลังประสบปใญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 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 
และปลอยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า และกลุ่มรวมซื้อรวมขายยางพารา ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันสราง
หลักประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตของยางพารา เป็นตน 

 

 

 

   

  
 
 
 ๒.๑.๕ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาโดยชุมชน 
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  เนื่ องจากความเขมแข็ งในการ พ่ึงพาตนเองของชุมชนบานจ ารุ ง  จึ งน า ไปสู การเป็น 
แหลงทองเที่ยวเพ่ือการศึกษา ซึ่งเริ่มตนมาตั้งแตปี พ .ศ. ๒๕๒๙ โดยในระยะแรกเป็นการเปิดใหมี 
การเขามาศึกษาดูงานและเรียนรูเรื่องการจัดการรานคาชุมชน (ศูนยแสาธิตการตลาด) ที่สามารถสรางการ
รวมกลุมของคนในชุมชนและน าผลก าไรสวนหนึ่งจากผลประกอบการมาใชเพ่ือเป็นกองทุนพัฒนาหมูบานจ ารุง 
โดยไมตองรองบประมาณจากภาครัฐ ตอมาในปี พ.ศ. 2547 ไดมีการด าเนินการทองเที่ยวเพ่ือการศึกษาอยาง
จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธแหมูบานและกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๔ กลุม ผานชองทาง
ตางๆ  ท าใหหมูบานจ ารุงเป็นที่รูจักในฐานะที่เป็นหมูบานตัวอยางดานการพัฒนาและประสบความส าเร็จจน
เป็นที่ยอมรับจากหลายสถาบัน ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ผานการประเมินโครงการมาตรฐานชุมชน (มชช.) ของ
กรมการพัฒนาชุมชน วาเป็นชุมชนที่สามารถพัฒนาไปพรอมกับการเรียนรูและน าภูมิปใญญาทองถิ่นมา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหมๆ และเป็นหมูบานน ารองตนแบบ เผยแพร และน าชุมชนอ่ืนเพ่ือเขาสูการประเมิน
มาตรฐานชุมชนตอไป นอกจากนี้ยังไดรับการเสนอชื่อเป็น “หมูบานวัฒนธรรมอาสาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550) ทั้งยังไดเขารับ
พระราชทานรางวัล “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เป็นสุข ปี 2549” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยไดรวมกับสถาบัน
วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง การปิโตรเลียมแหงประเทศไทย (ในขณะนั้น) และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร ในการพัฒนาและยกระดับศูนยแการเรียนรูบานจ ารุงเป็นศูนยแถายทอดความรู  ใชชื่อวา 
“มหาวิทยาลัยบานนอกเพ่ือการเรียนรูของสังคม” ซึ่งไดน าประสบการณแองคแความรูในชุมชนมาเผยแพร
แลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกชุมชนจัดใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือการเกษตรที่เป็นกิจกรรมศึกษาวิถี
ชีวิตชาวสวนผลไม และเม่ือมีผูที่มาศึกษาดูงานเขามาพักในชุมชน ชาวบานจ ารุงจึงไดเกิดการเรียนรูในเรื่องการ
บริหารจัดการที่พักในชุมชนและน าไปสูการจัดการรูปแบบของกลุมโฮมสเตยแบานจ ารุง 
  การจัดการทองเที่ยวเพ่ือการศึกษา ด าเนินการโดยศูนยแการเรียนรูและผูสูงอายุบานจ ารุงซึ่งได
ก าหนดโครงสรางในการบริหารงานแบบเรียบงาย มีคณะท างานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับ
คณะกรรมการหมูบาน เป็นผูดูแลและประสานงานหลัก ใชเวทีประชาคมหมูบาน (สภาหมูบาน) เป็นเครื่องมือ
ที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมภายในหมูบาน เพ่ือสรางการมีสวนรวมคิดรวมท าในกิจกรรมตางๆ โดยมีหลักคิดใน 
การท างานและการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมของบานจ ารุง คือ “ท าไปเรียนรู้ไป” เพ่ือใหไดแนวทางที่เหมาะสม
และเป็นประโยชนแตอชุมชนอยางแทจริง การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือการศึกษาโดยชุมชน คณะท างานจะ
มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตที่แทจริงของชาวบานจ ารุงไดเรียนรูกิจกรรมในวิถีของชาวบาน 
รวมทั้งอัธยาศัยของคนในทองถิ่น โดยกิจกรรมหลัก คือ การเขาฟใงบรรยายของวิทยากรทองถิ่น การเยี่ยมชม
บรรยากาศทั่วไปของหมูบาน และการดูกิจกรรมของกลุมเฉพาะตามความสนใจของผูที่มาศึกษาดูงานและ
นักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
๒.๒ ผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ๒.๒.๑ สถานการณ์ มาตรการ และผลกระทบ 
  ๑) สถานการณ์ในภาพรวม 
   จากรายงานสถานการณแโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัด
ระยองพบผูติดเชื้อสะสม จ านวน ๖ คน แบงเป็นชาย ๒ คน และเป็นหญิง ๔ คน ผูปุวยมีอายุเฉลี่ย ๒๒ ปี ซึ่ง
ไ ม พบการแพร ร ะบ าดอย า ง รุ นแ ร ง ใน พ้ื นที่  อย า ง ไ รก็ ต าม  ใ นช ว ง เ ดื อนกรกฎ าคม  ๒๕๖๓  
ที่ผานมา สถานการณแการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสรางความกังวลใหกับ
ประชาชนในพ้ืนที่อีกครั้ง ภายหลังปรากฏขาวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปตแ เดินทางเขามาใน
ราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารและตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือดังกลาวไดเขา
พักที่โรงแรมดี วารี ดีวา เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และไดเดินทางไปยัง
หางสรรพสินคาแพชชั่นฯ (หางฯ แหลมทอง) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสา
ธารสุข ไดด าเนินการเชิงรุก โดยเปิดใหประชาชนเขารับการตรวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติด
เชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ในระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖,๘๖๕ คน 
ทั้งหมดมีผลเป็นลบและไมพบการติดเชื้อไวไรโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่แตอยางใด 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) มาตรการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
   เพ่ือเป็นการปูองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาวในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
แกลง ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดระยอง โดยใหทุกภาคสวน หนวยงานตางๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ท างานประสานรวมกับสาธารณสุขอ าเภอ เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล 
ก านัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) เพ่ือใหการปูองกันเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยอ าเภอแกลงไดมีค าสั่ง ดังนี้ 
   ๒.๑)  มีการตั้งทีมด าเนินการคัดกรองแยกกัก กักกัน หรือคุมไวในสังเกต ทั้งในระดับ อ าเภอ 
ร ะดั บ อ ง คแ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ร ะดั บ ห มู บ า น  ชุ ม ช น  แ ล ะด า เ นิ น ก า ร ใ ห เ ป็ น ไ ป  
ตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไวในสังเกตที่คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติก าหนด อยาง
เครงครัด 
   ๒.๒) จัดตั้งศูนยแบริหารและประสานการปฏิบัติเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอแกลง โดยมีสถานที่ตั้ง  
ณ ที่วาการอ าเภอแกลง ชั้น ๒  
   ๒.๓) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยแบริหารและประสานงานการปฏิบัติเพ่ือเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อ าเภอแกลง    
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   ๒.๔) มีค าสั่งใหมีการปิดสถานที่ที่มีความแออัด เบียดเสียด เสี่ยงตอการแพรระบาด  
และมีการจัดท าระบบรายงาน ขอมูลผูเดินทางเขาหมูบาน/ชุมชน เพ่ือรายงานขอมูลตอก านัน ผูใหญบาน 
   ๒.๕) มีการจัดตั้งแนวทางการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนเกินกวา ๑๐๐ คน    
   ๒.๖) มีค าสั่งใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว และกระตุนเศรษฐกิจ โดยพิจารณาดานความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนที่อยางรอบคอบตามที่ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย    
   ๒.๗) แตงตั้งชุดปฏิบัติการตรวจรักษาความสงบเรียบรอยในสถานการณแฉุกเฉิน อ าเภอแกลง 
ใหปฏิบัติตามขอก าหนดในการหามบุคคลในเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ออกนอก เคหสถาน ตั้งแตเวลา 
๒๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน    

  ๓) ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   เอกสารบรรยายสรุปของอ าเภอแกลง ไดระบุผลกระทบในพ้ืนที่ไว ๔ ดาน ดังนี้ 
   ๓.๑) ด้านประชาชน ท าใหการด าเนินชีวิต 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 มีการปิดบางสถานที่ท าใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับ
ผลกระทบโดยตรงท าใหขาดสภาพคลองทางการเงินเพราะไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ 
   ๓.๓) ด้านแรงงาน สงผลท าใหเกิดการเลิกจางเนื่องจากสถานประกอบการปิดตัวชั่วคราว 
การลดเวลาท างาน การท างานในสถานประกอบการที่ยังด าเนินการอยู การปรับลดเงินเดือนสวัสดิการหลัก ๆ 
ของพนักงาน 
   ๓.๔) ด้านการเกษตร มีปใญหาดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า และรายไดที่ลดลง ตลาด
ทั้งในประเทศและสงออกชะลอตัว ท าใหการซื้อขายท าไดยากขึ้น โดยจากขอมูลจากระบบ  ThaiQM และ 
Google Form ของจังหวัดระยองพบวาอ าเภอแกลงมีผูไดรับผลกระทบ จ านวน ๘,225 คน โดยแบงเป็น
ต าบล ๑๕ ต าบล ดังนี้ 
 

ต าบล ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
กระแสบน 623 
กร่ า 416 
กองดิน 480 
คลองปูน 328 
ชากพง 665 
ชากโดน 279 
ปากน้ ากระแส 1,187 
ทางเกวียน 669 
ทุงควายกิน 317 
บานนา 666 
พังราด 374 
วังหวา 115 
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สองสลึง 62 
หวยยาง 104 
เนินฆอ 178 
ทต.เมืองแกลง 1,762 
รวม 8,225 

 
 

 แตจากการลงพ้ืนที่บานจ ารุง หมูที่ ๗ ต าบลเนินฆอ อ าเภอแกลง จังหวัดระยองพบวา ยังไมไดรับ
ผลกระทบทางตรงที่ชัดเจนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
ชาวบานจ ารุงยึดถือหลัก “ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด” ประกอบกับวิถีชีวิตของชาวบานยังคง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก มีการท าสวนผลไม ซึ่งตองดูแลรักษาตลอดทั้งปี ลูกหลานของคนใน
หมูบานสวนใหญจึงท างานอยูในพ้ืนที อีกทั้งยังมีการท าการเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัวไว
รับประทานเอง มุงเนนการพ่ึงพาตนเอง มีการเรียนเรียนรู ลงมือปฏิบัติ พัฒนา และตอยอดองคแความรูตางๆ 
เพ่ือสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพ ดังนั้น ถึงแมจังหวัดและอ าเภอจะมีมาตรการในการควบคุมการเขา – 
ออก หรือปิดสถานประกอบการหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงตอ บานจ ารุงจึงไมไดรับผลกระทบเหมือนกับชุมชน
เมือง อยางไรก็ตาม พบวาชาวบานไดรับผลกระทบทางออม เชน ไมสามารถน าพืชผักผลไมออกไปขายยังตลาด
ภายนอกได จึงท าใหรายไดจากการจ าหนายพืชผลทางการเกษตรลดลงรอยละ ๘๐ รวมถึงสินคาแปรรูปอ่ืนๆ 
ของหมูบานอยางกะปิและน้ าปลา หรือจ านวนนักทองเที่ยวและคนที่เขามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่มีจ านวนลดลง
ท าใหชาวบานมีรายไดลดลง เป็นตน  

 ๒.๒.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมกับประชาชนทุกภาคสวน ไมเวนแมแตชาวบานจ ารุง ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม
ที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการและสามารถพ่ึงพาตนเอง ก็ยังไดรับผลกระทบทางออมอยางหลีกเลี่ยง
ไมได โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังนั้น เมื่อภาครัฐเริ่มผอนคลาย
มาตรการควบคุมการแพรระบาด จึงท าใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใชชีวิตของคนในชุมชนเริ่มกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยจากการลงพ้ืนที่พบวา ภาคสวนที่มีบทบาทส าคัญที่ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บานจ ารุง ประกอบไปดวย ๒ สวน คือ บทบาทของชุมชน และบทบาทของภาครัฐ รวมถึงขอเสนอของชุมชนที่
ตองการใหภาครัฐสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  ๑) บทบาทของชุมชน 
   ดวยศักยภาพของชุมชนบานจ ารุงที่มีความเขมแข็งและมีกลไกในการบริหารจัดการของชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน และเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน จึงท าใหสามารถบริหารจัดการ
และพ่ึงพาตัวเองได เมื่อตองเผชิญกับสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการจ ากัดพ้ืนที่ในการเดินทาง ซึ่งสงผลกระทบตอการขนสงพืชผลทางการเกษตร
ไปสูตลาดภายนอก แตคณะกรรมการหมูบานไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายผลผลิตทางการเกษตรและสินคา
แปรรูปผานชองทางออนไลนแ เชน การสรางหนาเพจ Facebook เมื่อไดรับค าสั่งซื้อก็จะสงพัสดุผานทาง
ชองทางตางๆ หรือการประชาสัมพันธแและเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวภายในศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจ
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พอเพียงบานจ ารุง ซึ่งคณะกรรมการหมูบานไดยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย โดยใชงบของ
กองทุนหมูบานในการจัดหาหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแส าหรับแจกจายใหคนในชุมชมและรองรับ
ส าหรับนักทองเที่ยว ตั้งแตชวงแรกที่มีการระบาด สะทอนใหเห็นจุดแข็งของผูน าชุมชนที่มีวิสัยทัศนแและเป็น
ผูน าแหงการเปลี่ยนแปลง สามารถน าพาชุมชนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการชุมชนใหสอดคลองกับ
สภาวการณแ ดังจะเห็นไดวา ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานจ ารุงสามารถกลับมาเปิดใหบริการ ไดตั้งแตเมื่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา หลังจากตองหยุดพักมาเป็นเวลากวา ๔ เดือนครึ่ง โดยใหการตอนรับ
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสภาผูแทนราษฎร เป็นคณะแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) บทบาทของภาครัฐ 
  จากการศึกษาขอมูลการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่หมูบานจ ารุง ของภาครัฐ อ าเภอแกลงไดด าเนินการแลว ดังนี้ 
 ๒.๑) การชวยเหลือเบื้องตนดวยการแจกถุงยังชีพใหกับประชาชนในพ้ืนอ าเภอแกลง จ านวน 
๑๓,๑๒๔ คน  
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   ๒.๒) การฟ้ืนฟูและสรางเศรษฐกิจทั้งทางดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม การคา/        
การลงทุน รวมทั้งดานการทองเที่ยวและบริการ แมทางอ าเภอจะไดด าเนินการไปในหลายพ้ืนที่แลว เชน 
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารและลดตนทุนในครัวเรือน การจัดกิจกรรมตลาดนัดสี
เขียว การอบรมการเย็บหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลแลางมือ การมอบเมล็ดพันธุแผักหลายชนิด และ
โครงการสรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน พบวา พ้ืนที่ของบานจ ารุง ไมใชพ้ืนที่เปูาหมายหลัก
ในการสงเสริมหรือสนับสนุนในการแกไขปใญหา ดังนั้น จึงยังไมพบการฟ้ืนฟูและสรางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกลาว
ที่ชัดเจน สอดคลองกับที่คณะกรรมการหมูบานใหขอมูลวา การท างานของหมูบานรวมกับบุคลากรภาครัฐ
ระดับตางๆ  มีการท างานรวมกันไมมากนัก แมวาหมูบานจ ารุงมีความเขมแข็งในระดับหนึ่ง แตก็ยังมีความ
ตองการไดรับความชวยเหลือและค าแนะน าจากบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ เชน 
องคแความรูใหมๆ ดานการเพ่ิมศักยภาพและสงเสริมงานดานการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมูบาน 
ความรูทางวิชาการการบริหารจัดการน้ า การเก็บน้ าไวใชชวงฤดูแลง ความรูทางดานการตลาด เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากปใญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ า การพัฒนาสินคา OTOP ดานการรักษาพยาบาลมีความตองการ
แพทยแแผนปใจจุบันใหเขามาดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ความรูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสินคา โดยมีการยกตัวอยางการอบรมท าพรมเช็ดเทาของ 
กศน. วาเป็นโครงการที่ดี สามารถท าใชไดจริงและสามารถผลิตขายไดดวย โดยมีความตองการใหจัดท า
โครงการสงเสริมอาชีพที่ออกเป็นโปรแกรมส าหรับผูสนใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการหมูบานตองการใหภาครัฐ
ตอบสนองตอปใญหาและความตองการในพ้ืนที่ใหรวดเร็ว เชน การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
โครงการที่เป็นความตองการของคนในชุมชน  
   
  ๓) ความต้องการในการสนับสนุนจากภาครฐั 
   จากที่ สรุปไวแล ว ในขางตนว า  ภาครัฐยั งขาดบทบาทที่ ชั ด เจนในการชวย เหลือ 
และสนับสนุนในการพัฒนาหมูบานจ ารุง ดังนั้น ยังคงมีความตองการอีกหลายสวนที่ชุมชนตองการใหภาครัฐ
สนับสนุ นทั้ ง ในด านองคแ คว ามรู แ ละงบประมาณ เ พ่ื อท า ให กา รบริ หา รง านชุ มชนบ านจ า รุ ง 
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

ด้าน กลุ่มเปูาหมาย รายละเอียดที่ต้องการสนับสนุน 
การเกษตร เกษตรกร - เกษตรจังหวัด/เกษตรอ าเภอ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการ

อบรมเพ่ือสงเสริมองคแความรูในการสงเสริมการปลูกผลไม (ทุเรียน 
มังคุด และเงาะ) และยางพารา ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรหลัก
ของคนในพ้ืนที่ สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ ชวยยกระดับราคาใหสูงขึ้นได รวมไปถึงการบริหาร
จัดการน้ า เพ่ือใหมีน้ าเพียงพอตอการเกษตรตลอดทั้งปี  

การแปรรูป
สินค้า
เกษตร/
ประมง 

เกษตรกร/ 
คนในชุมชน 

เนื่องจากอาชีพหลักของชาวบานจ ารุง คือ การท าการเกษตรและ
การท าประมง บางครั้งตองประสบกับปใญหาความผันผวนของราคา
สินคาเกษตร หรืออยางในกรณีที่เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไมสามารถสงสินคาออกไปขายยังตลาด
ภายนอกได จึงมีความจ าเป็นที่เกษตรกรและคนในชุมชนจะตอง
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ไดรับการอบรมและสงเสริมองคแความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสินคา
เกษตรและประมง เพื่อยืดอายุของผลผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา โดยรวมไปถึงการพัฒนาในดานบรรจุภัณฑแ เพื่อใหเป็นไปตาม
ความตองการของตลาดดวย 

การตลาด เกษตรกร/ 
คณะกรรมการ
หมูบาน 

ในปใจจุบันการตลาดของบานจ ารุง ยังเป็นไปในลักษณะของการ
พ่ึงพาและชวยเหลือตัวเองเป็นหลัก ยังขาดการสนับสนุนที่ชัดเจน
จากทางภาครัฐ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ส านักงานพาณิชยแจังหวัด/อ าเภอ ตองเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทั้งผลผลิต ผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแ รวมไปถึง
ชองทางดานการตลาดที่มีความหลากหลาย สามารถน าสินคาออก
ไปสูภายนอกและสรางรายไดที่ม่ันคงใหกับคนในชุมชนได 

การพัฒนา
สินค้า 
OTOP 

กลุมเกษตรกร/ 
กลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑแตางๆ 

การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑแแปรรูปตางๆ ในชุมชน การพัฒนา
คุณภาพสูสินคา OTOP นับเป็นชองทางส าคัญอีกทางหนึ่งที่จะท า
ใหผลผลิตและผลิตภัณฑแจากบานจ ารุงมีคุณภาพและเป็นที่รูจักของ
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจะตอง
สงเสริมองคแความรูเบื้องตน หลักเกณฑแ และแนวทางในการพัฒนา 
ตลอดจนการสนับสนุนองคแความรูและงบประมาณในการพัฒนา
ผลิตภัณฑแใหเป็นสินคา OTOP 

การส่งเสริม
อาชีพ 

กลุมแมบาน 
ในชุมชน/ 
กลุมผูสนใจ 

การอบรมและพัฒนาเพ่ือฝึกฝนอาชีพนอกเหนือไปจากอาชีพหลัก 
คือ เกษตรกรรม ในปใจจุบันนับวามีความจ าเป็นอยางยิ่ง เพราะการ
รอขายสินคาทางการเกษตรเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ และใน
บางปีราคามีความผันผวนและมีราคาต่ า ดังนั้น คนในชุมชนจึง
จ าเป็นตองมีอาชีพเสริมรองรับ เพ่ือชวยสรางรายไดอีกทางหนึ่งและ
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากปใจจัยภายนอก เชน การเกิดโรคระบาด  

สาธารณสุข
ในชุมชน 

อสม./ 
คนในชุมชน 

จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งเป็นความทาทายใหมของการสาธารณสุขทั้งในประเทศไทย
และทั่วโลก จึงมีความจ าเป็นอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ จะตองอบรมใหความรูดาน
การรักษาสุขอนามัยใหกับอาสาสมัครฯ อยางเขมขน เพ่ือใหมีองคแ
ความรูที่ถูกตองและเพียงพอในการถายทอดตอไปยังคนในชุมชนให
สามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะในฐานะที่บานจ ารุง
เป็นศูนยแการเรียนรูฯ ที่มีนักทองเที่ยวเขามาเป็นจ านวนมาก ยิ่งมี
ความจ าเป็นตองรักษาสุขอนามัยใหไดมาตรฐานตามที่ภาครัฐเกิด
เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของโรค นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุน
ใหบุคลากรทางการแพทยแสามารถใหบริการบุคลากรในชุมชนได
อยางทั่วถึงดวย 
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  ๔) การประเมินความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
   คณะกรรมการหมูบานและกลุมคนในหมูบานไดประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูดาน
เศ รษฐกิ จ และสั ง คม ในหมู บ า น โ ดย ใ ช เ กณฑแ ก า รป ระ เ มิ น ค ว ามยั่ ง ยื น ใ นก า รจั ด กา รปใญห า  
ทางเศรษฐกิจและสังคมดวยตัวของชุมชนเอง ซึ่งไดประเมินไวใน ระดับดี เพราะความเขมแข็ง 
ของหมูบาน และความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยเห็นวาปัจจัยความส าเร็จ ไดแก 
   ๔.๑) ผู้น าหมู่บ้านมีความเขมแข็ง เสียสละ ยึดผลประโยชนแสวนรวมของชุมชน 
เป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศนแในการพัฒนา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูเกิดประโยชนแตอชุมชนได โดยเฉพาะ
ผูใหญบานคนปใจจุบัน คือ นายชาตรี กอเกื้อ และคณะกรรมการบริหารหมูบานที่ด าเนินการแกไขปใญหาตางๆ 
ในเชิงรุก เชน การเตรียมความพรอมของอุปกรณแดานสุขอนามัย เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลแลางมือ 
เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาศึกษาดูงานภายในชุมชน ตั้งแตชวงแรกที่มีการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใชชองทางการตลาดออนไลนแ เพ่ือจ าหนายผลผลิตและผลิตภัณฑแ
ของชุมชนออกไปสูภายนอก ภายหลังจากมีปใญหาดานการขนสงสินคาอันเนื่องมาจากมาตรการการควบคุม
การแพรระบาด หรือแมกระทั่งการแสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยที่น าสื่อมวลชนเขามาดูงานภายในหมูบานจ ารุง เพื่อพิสูจนแวาจังหวัดระยองปลอดภัยจากโควิด 
19 และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว  
   ๔.๒) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านนับวาเป็นปใจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให 
การขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของบานจ ารุงประสบความส าเร็จ รวมไปถึงการฟ้ืนฟูดานเศรษฐกิจ  
และสังคม โดยเมื่อชาวบานรูสึกถึงการเป็นเจาของและไดรับผลประโยชนแรวมกันแลว ยอมท าให  
เกิดความรวมมือและสนับสนุนอยางเต็มที่ ซึ่งเวทีของคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาคมหมูบาน (สภา
หมูบาน ) นับเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่ท าใหประชาชนรูสึกถึงการมีสวนรวม ไมวาจะเป็นการรวมคิด  
รวมตัดสินใจ รวมท า และรวมรับผลประโยชนแ  นอกจากนี้  ดวยลักษณะเดนของหมูบานจ ารุงที่มี  
ศูนยแการเรียนรู เป็นพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อชาวบานมีเวลาวางจะนั่งพูดคุยบอกเลาเรื่องราวเลาสูกันฟใง 
มีการปรับทุกขแ จึงท าใหทราบปใญหาความเดือดรอนของคนในชุมชนจนน าไปสูการเกิดกิจกรรม ในการแกไข
ปใญหาและบรรเทาความเดือดรอนใหกับคนในชุมชน อีกทั้ ง ในการบริหารงานศูนยแการเรียนรู  
เมื่อมีนักทองเที่ยวที่ตองการเขามาศึกษาในชุมชน คณะท างานก็จะมีกระบวนการจัดคนท างาน 
ที่มีผูรับผิดชอบและแบงหนาที่ออกเป็นฝุายตางๆ เชน คณะที่ปรึกษา ฝุายประสานงาน ฝุายตอนรับ ฝุาย
วิทยากร เป็นตน  ซึ่ งท า ใหทุ กคนรู สึ กถึ งการมีบทบาท การมี ส วนร วม และเต็ ม ใจปฏิบัติ ง าน  
ในหนาที่ใหบรรลุเปูาหมายตามที่ชุมชนไดก าหนดไว 
   ๔.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ถึงแมบทบาทของภาครัฐที่มีตอ
การการฟ้ืนฟูดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่หมูบานจ ารุงโดยตรง อาจจะยังไมชัดเจนมากนัก แตจากการให
ความชวยเหลือในเบื้องตนอยางการแจกถุงยังชีพ หรือการแจกเมล็ดพันธุแพืชก็เป็นการบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในระยะแรกใหสามารถด ารงชีพอยูไดและเป็นการ ลดคาใชจายในครัวเรือน หรือการจัดใหมี
ตลาดนัดสีเขียว ก็เป็นการเพ่ิมชองทางใหเกษตรกรน าผลผลิตและสินคาคุณภาพออกจากชุมชนมาขาย ชวย
สรางรายได หรือหลังจากที่มีกรณีขาวทหารอียิปตแที่มาพักอยูในจังหวัดระยองติดเชื้อโควิด 19 จนท าให
นักทองเที่ยวมีความวิตกกังวลและยกเลิกการเดินทางเขามาทองเที่ยวในพ้ืนที่ในชวงวันหยุดยาว ทางภาครัฐ
และภาคเอกชนก็ไดพยายามสรางความเชื่อมั่น ไมวาจะเป็นดานการควบคุมและปูองกันการแพรระบาด ซึ่งจัด
ใหมีรถตรวจเชื้อพระราชทานเขามาตรวจเชื้อใหกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง หรือการที่นายกรัฐมนตรี 
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หรือบุคคลส าคัญตางๆ ของภาครัฐเดินทางเขามายังพ้ืนที่ ไดชวยสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวในการ
เดินทางกลับเขามาทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดระยองตามปกติ ทั้งนี้ ส าหรับขอเสนอที่ทางชุมชนบานจ ารุงขอให
ทางภาครัฐสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรรับไปพิจารณาเพ่ือชวยสรางความ
เขมแข็งใหกับหมูบานจ ารุงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๔.๔)  ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง การที่หมูบานจ ารุงมีความเขมแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตัวเองในการเผชิญตอสภาวการณแและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการส าคัญ
คือ การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยคนในหมูบานสวนใหญไมได
มีความเขาใจแตเฉพาะหลักการเทานั้น แตยังสามารถปฏิบัติใหเห็นจริงแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตของชุมชน เชน 
การท าโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนใหรั้วมีประโยชนแทั้งในเชิงของการปูองกันความ
ปลอดภัยและเป็นแหลงอาหารใหกับครัวเรือน ประกอบกับคนในหมูบานมีอาชีพท าการเกษตร จึงท าใหมีความ
มั่นคงทางการอาหาร นอกจากนี้ค่านิยมและทัศนคติของคนในชุมชนสวนใหญ ที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีการแบงปใน และค านึงถึงผลประโยชนแของสวนรวม จึงท าใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนประสบ
ความส าเร็จ และเป็นชุมชนตัวอยางมาจนถึงทุกวันนี้ อยางไรก็ตาม ปใญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ พบวา คนใน
หมูบานใหความรวมมือนอยในบางเรื่อง และเรื่องความแตกแยกของคนในชุมชน เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผูน า
จากการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงเป็นความทาทายของผูน าที่จะตองเผชิญกับปใญหาดังกลาว โดยท าใหเกิดการเรียนรู
รวมกันและสรางใหเกดิความรวมมือไดอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลาวโดยสรุป ปใจจัยความส าเร็จทั้ง ๔ ดาน ท าใหการจัดการปใญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บานจ ารุงในภาวะวิกฤติอยูในระดับดี โดยไมใชเฉพาะแตในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

๑๕ 

 

 
ปัจจัย
ความ
ส าเร็จ 

- ผู้น าหมู่บ้าน 
- การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน 
- การส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 
- ความสามารถ 
ในการพ่ึงพาตนเอง 
 
 
 

 

การจัดการปัญหา
ทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยตัวของ

ชุมชน  
ระดับดี 
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โคโรนา 2019 (COVID-19) เทานั้น แตหากยอนกลับไปศึกษาขอมูลพัฒนาการของชุมชนบานจ ารุง จะพบวา 
การแกไขปใญหาในลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชนก็อาศัยปใจจัยทั้ง ๔ ดาน ในการขับเคลื่อน จนกอใหเกิดการ
รวมกลุมเพ่ือแกไขปใญหาตางๆ ในชุมชนมากถึง ๒๔ กลุม โดยปใจจัยที่สงผลตอความส าเร็จที่เดนชัดมากที่สุด 
คือ ผูน าหมูบานที่เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนสามารถท าใหชาวบานเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาหรือแกไขปใญหาและเป็นผูประสานงานระหวางภาครัฐกับภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวน
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของหมูบาน ซึ่งในประเด็นบทบาทของภาครัฐนี้ อาจกลาวไดวา ยังเป็นจุดออน
ส าคัญในการพัฒนาชุมชนบานจ ารุง เพราะยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ ภาครัฐทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ 
และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองถือเป็นบทเรียนและปรับบทบาทของตนเองในการด าเนินการเชิงรุก 
เพ่ือใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหการพัฒนาในระดับหมูบาน/ชุมชน มีความเขมแข็ง สามารถพึงพา
ตนเองได และคนในชุมชนสามารถด ารงชีวิตอยูไดอยางปกติแมจะอยูในภาวะวิกฤติ 
 

 ๕) บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากการลงพ้ืนที่ของกลุมปฏิบัติการที่ ๘ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ในระดับหมูบาน ณ บานจ ารุง หมู ๗ ต าบลเนินฆอ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ทั้งในสวนของภูมิสังคม วิถีของชุมชน การเรียนรูระบบการบริหารจัดการชุมชน ผลกระทบ และ
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของชนุชน พบวา ชุมชนบานจ ารุง เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีความเขมแข็งและมี
ลักษณะภูมิสังคมที่มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ถอยทีถอยอาศัย แบงปใน รวมแรงรวมใจ และค านึงถึงผลประโยชนแ
ของสวนรวม ดวยพ้ืนฐานดังกลาว ประกอบกับการที่มีผูน าชุมชนที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนแ สามารถสาน
ประโยชนแของกลุมตางๆ ในชุมชนได จึงกอใหเกิดกลไกการบริหารงานในชุมชนที่มุงเนนการมีสวนรวม ยืดหยุน 
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณแสิ่งเหลานี้จึงท าใหการขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเป็นในดานการ
พัฒนาหรือแกไขปใญหาชุมชนประสบความส าเร็จ สามารถบริหารจัดการตัวเองภายใตทรัพยากรที่มีอยูไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม ดวยขอจ ากัดดานองคแ
ความรูและทรัพยากร เชน งบประมาณหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงอาจท าใหการพัฒนาชุมชนบานจ า
รุงไมสามารถด าเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น ภาครัฐ ไมวาจะเป็นระดับจังหวัด อ าเภอ หรือองคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งที่ผานมายังมีความรวมมือในการพัฒนาหรือแกไขปใญหาใหกับชุมชนคอนขางนอย ตอง
กลับมาใหความสนใจชุมชนบานจ ารุงมากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนทีมีศักยภาพอยูแลว สามารถตอยอดการ
พัฒนาไดงาย โดยบุคลากรของภาครัฐจะตองลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟใงปใญหาและความตองการจากคนในชุมชน เพ่ือ
น าไปสูการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากรที่มีความเหมาะสม เติมเต็มสิ่งที่ขาดแหรือขจัด
จุดออนใหกับชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนใหชุมชนบานจ ารุงไมไดเป็นเพียงตนแบบในการบริหารจัดการตนเอง แตยัง
เป็นตนแบบของการรวมมือระหวางชุมชนและภาครัฐ ซึ่งหากประสบความส าเร็จและเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม
ก็จะสามารถขยายผลไปยังหมูบานใกลเคียง หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป 
 
 
 
 
 
 



การเรยีนรูเชิงปฏิบตัิการ (Action Learning) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 75 

 

184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการเรียนรู้ตากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action Learning) 
บ้านจ ารุง ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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บทวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิาร (Action Learning)  
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗5 

 
อาจารย์ปริญญา  อุดมทรัพย์ 

                   อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 บทวิเคราะหแนี้ ผูวิเคราะหแขอถือเป็นการเขียนตอจากบทวิเคราะหแฯ ในรุน 74 ระหวางวันที่ 18-22 
มิถุนายน 2563 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ที่เป็นเอกสารรวมในประมวลผลการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ จัดท าโดย
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 

ในพ้ืนที่ 

 ซึ่งในรุน 75 ไดไปศึกษาเรียนรูในพื้นที่จังหวัดระยอง ระหวาง 20 – 24 สิงหาคม 2563 

 ผู้เขียนขอกล่าวโดยรวมว่า จากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน 
มานี้ (มกราคม – กันยายน 2563) ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ได้ค่อนข้างดี 
เปรียบเทียบเป็นตัวเลขว่า 
  ระยะแรก (ป้องกัน)  ได้  70 % 
  ระยะปัจจุบัน (ฟ้ืนฟู)  ได้  40 % 

 โดยปฏิบัติการได้ดี ระดับเกินครึ่งในระดับบน 

การบริหารงานของ
รัฐบาล (ศบค.) 

70 %  

การบริหารจัดการ 
ของจังหวัด 

70 % 
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แต่ยังไม่สู้จะดีในระดับหมู่บ้าน ต าบล และประชาชน 

ความร่วมมือของ
ประชาชน 

การปฏิบัติของ 
ต าบล-หมู่บ้าน 

 
 ฉะนั้น การวิเคราะหแจะเนนหนักในระดับต าบล หมูบาน ชุมชน และประชาชนผูไดรับผลกระทบ
โดยตรง สรุปได ดังนี้ 

 1. กรณีหมู่บ้าน 
  1.1 บานจ ารุง หมู 7 ต าบลเนินฆอ อ าเภอแกลง (ขอมูลจาก กป.8) 
 1.1.1 บทบาทของชุมชน สามารถฟ้ืนตัวไดเร็ว เพราะชุมชนเขมแข็งเป็นทุนเดิม เห็นได
จากศูนยแการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปิดบริการไดตั้งแต 2 สิงหาคม 2563 หลังจากตองหยุดเพราะ
โควิด-19 นานกว่า 4 เดือนครึ่ง ดังรูป 
 
 
 
    
 1.1.2 บทบาทของภาครัฐชวยเหลือระยะแรกดวยถุงยังชีพ 1,085 ราย แตชวงฟ้ืนฟู
ท างานรวมกับภาครัฐไมมากนัก 
 1.1.3 การฟ้ืนฟูมีความส าเร็จจากการที่บานจ ารุง 
  (1) มีกลุมผูน าเขมแข็ง เสียสละ 
  (2) ชาวบานมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมท า และรวมรับผลประโยชนแ 
  (3) ภาครัฐและสวนอื่นๆ สนับสนุน เชน การจัดตลาดนัดสีเขียว 
  (4) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท าใหพ่ึงตนเองไดระดับหนึ่ง 
 ผูเขียนเห็นดวยกับกป.8 วา หารกรัฐเขาไปรวมงานกับชุมชนมากขึ้น ก็จะชวยใหบานจ า
รุงด าเนินการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ 
  1.2 บานสระแกว หมู 3 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง เป็นพ้ืนที่ติดตอกับอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตพัฒนา EEC ดวยกัน (เป็น กป.9 ศึกษา)   
 1.2.1 ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 คอนขางนอย เพราะประชาชนมีอาชีพที่
หลากหลายทั้ง  
  (1) ภาคเกษตร แตสวนหนึ่งอยูในพื้นท่ีปุา 
  (2) มีจางงานโรงงานอุตสาหกรรม 
 1.2.2 ชุมชนเขมแข็ง แตก าลังมีปใญหาที่จะตองเผชิญกับโครงการขนาดใหญ เชน 
สนามบินอูตะเภา รถไฟฟูาความเร็วสูง 

ชุมชนเขม้แขง็ ฟ้ืนฟไูดเ้ร็วกวา่ 
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 1.3 บานหนองละลอก หมู  3 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบานคาย เป็นที่ตั้งนิคม
อุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) มีโรงงานประมาณ 100 โรง (เป็น กป. 10 ศึกษา) 
  1.3.1 ไดรับเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากภาคเอกชน โดยวิธี CSR จึงแกไขปใญหา
ความเดือดรอนจากโควิด-19 ไดระดับหนึ่ง 
  1.3.2 การฟ้ืนฟูในระยะตอไป ควรตองเขาใจงานของ EEC โดยภาครัฐตองเขาไปรวมแนะน า 
 1.4 บานคลองอาง หมู 6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทรแ พ้ืนที่สวนใหญเป็นสวน
ยางพารา ทุเรียน มังคุด เงาะ ขนุน (เป็น กป.6 ศึกษา)  
  1.4.1 ไมไดรับผลกระทบหนัก ประชาชนปรับตัว ท าใหปลอดภัย ประกอบกับทุเรียนราคาดี 
  1.4.2 ยังตองการภาครัฐเขาไปชวยกอสรางถนน ฟ้ืนฟูแหลงน้ าการเกษตร แปรรูป
ผลิตผลการเกษตร แตขาดหลักเกณฑแที่จะไดรับงบประมาณจาก พ.ร.บ.เงินกู 
 1.5 บานทาเสา หมู 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทรแ พ้ืนที่สวนใหญเป็นสวนยางพารา           
ไรสับประรด ไรมันส าปะหลัง (เป็น กป.1 ศึกษา)  
  1.5.1 ไมไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มากนัก ของบประมาณโครงการเงินกู 4 แสน
ลานบาท แตไมไดรับ 
  1.5.2 ประชาชนไมเขาใจการจัดท าแผนฟื้นฟ ู

 สรุป 5 หมูบาน/ ชุมชน ศึกษา ไมไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และไมไดรับการฟ้ืนฟูตาม
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 บานมาบล าบิด หมู 7 ต าบล
คลองก่ิว อ าเภอบานบึง (กป.10) บานหัวโกรก หมู 8 ต าบลสุรศักดิ์ อ าเภอศรีราชา (กป.5) บานขลอด หมู 2 
ต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ (กป.6) มีความแตกตาง เพราะหมูบานในจังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
มีประชาชนตางดาวและประชากรแฝงจ านวนมาก จึงไมงายที่จะดูแลและควบคุมโรคติดตอ ระดับโควิด-19 
 2.1 อยางไรก็ตามถือวา ประชาชนมีสวนรวมท างานปูองกันโควิด-19 กับภาครัฐคอนขางมาก 
เพราะมีสวนหนึ่งท างานเป็นภาครัฐอยูแลว เชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น การปกครองทองที่ และ
อาสาสมัคร อสม. และรูปแบบอื่นๆ มีความพรอมในทั้ง 2 จังหวัด 
  2.2  ส าหรับการฟ้ืนฟูตามแผนงานของรัฐบาล ประชาชนยังไมเขาใจ ควรใชแผนพัฒนา
จังหวัดเป็นกลไกหลัก เป็นโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมใหมากท่ีสุด อาจเริ่มปี 2565 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  1. คาดวาโควิด-19 จะยังคงอยู่กับประเทศไทยอีกไม่นอยกวา 3 ปี (2563 – 2565) 
รัฐบาลควรใหทุกกระทรวงวางแผนเตรียมพรอมรับ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนยแกลางความรูและการ
ปฏิบัติแบบบูรณาการ 
  2. กระทรวงมหาดไทยควรเตรียมพรอมท างานรวมกับภาคประชาชนใหมากกวานี้ โดยอาจใช
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นศูนยแกลางในระดับหมูบาน 
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บทวิเคราะห์การเรียนรู้เชิงปฏิบัตกิาร (Action Learning)  
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุ่นที่ ๗5 

 
อาจารย์พินัย  อนันตพงศ์   

                   อาจารย์ที่ปรึกษา 
  
      หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุนที่ 75 ไดก าหนดใหผูเขารับการศึกษาอบรมเขารวม
กิจกรรม “การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ (Action Learning)” โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือรับบทเรียนและประสบการณแ
จากการมีสวนรวมในพ้ืนที่จริง น าไปใชในการบริหารราชการและสรางมูลคาเพ่ิมส าหรับประสบการณแ        
การบริหารราชการใหแกผู เขาอบรมสามารถน าไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดกวางขวางมากขึ้น           
แตเนื่องจากสถานการณแแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังไมคลี่คลายสูความเป็นปกติ         
โดยยังตองระมัดระวังและปูองกันในการใชชีวิตประจ าวัน ดวยการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดก าหนดอยางเครงครัด จึงไดปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคล องกับ
สถานการณแเชนเดียวกับการเรียนรูเชิงปฏิบัติการของ นปส.รุน 74 ที่จังหวัดชลบุรี คือไมตองพักคางในพ้ืนที่
ต าบล หมูบาน รวมทั้งกระชับเวลาใหสั้นลง และก าหนดใหนักศึกษาทุกกลุมกป.ท าการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ระยองในประเด็นหัวขอตอเนื่องจากจังหวัดชลบุรี เรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)” โดยก าหนดใหแตละกลุมกป.ศึกษาใน
พ้ืนที่และระดับที่แตกตางกัน กลาวคือในระดับจังหวัดระยอง และองคแการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในระดับ
อ าเภอรวม 3 อ าเภอ คือ อ าเภอวังจันทรแ อ าเภอแกลง และอ าเภอบานฉาง ในระดับต าบลหมูบานรวม         
5 หมูบาน คือ (1) บานสระแกว หมูที่ 3 ต าบลส านักทอน อ าเภอบานฉาง (2) บานหนองละลอก หมูที่ 3 
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบานคาย (3) บานคลองอาง หมูที่  6 ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทรแ           
(4) บานทาเสา หมูที่ 8 ต าบลปุายุบใน อ าเภอวังจันทรแ และ (5) บานจ ารุง หมูที่ 7 ต าบลเนินฆอ อ าเภอแกลง 
     แตเนื่องจากกรอบการเรียนรูที่ก าหนดใหเป็นการศึกษากระบวนการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการตามแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายใตกรอบวงเงิน 4 แสนลานบาท ตามพ.ร.ก.กูเงินฯ 1 ลานลานบาท (รอบที่ 1) ซึ่งตามขอเท็จจริงปรากฎ
วาเมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเห็นชอบแผนงานโครงการ
ตามแผนฯ ดังกลาวแลว ไดเสนอไปใหส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
พิจารณาในรอบที่ 1 โครงการของจังหวัดระยองไดผานการประเมินเบื้องตนเพียงจ านวน 11 โครงการ วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 65.1410 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 1.44 ของวงเงินทั้งหมดที่เสนอ เกือบกลาวไดวาจังหวัด
ระยองไมไดรับเงินจัดสรรกอนนี้ ดังนั้นค าถามตามกรอบการศึกษาที่ก าหนดไวในกระบวนการบริหารจัดการ
ตามแผนงานโครงการ เชน เรื่องความรูความสามารถของบุคลากร ความตองการในการพัฒนาบุคลากร ล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ความรวมมือและ
ความพึงพอใจของประชาชน และความยั่งยืนของการจัดการปใญหา จึงหาค าตอบที่เกิดขึ้นจริงไมได เป็นเพียง
การคาดการณแหรือประมาณการเทานั้น นอกจากนั้นขอจ ากัดจากการไมไดพักคางในพ้ืนที่ กรณีศึกษาในระดับ
อ าเภอ ต าบลและหมูบาน ประกอบกับมีระยะเวลาศึกษาคอนขางนอย ชวงเวลาที่ลงพ้ื นที่ยังตรงกับ
วันหยุดราชการ รวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่สวนใหญซึ่งเป็นแหลงขอมูลส าคัญตางติดภารกิจใน         
การเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนขาราชการระดับสูงในสวนกลาง ที่จะมา
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ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง จึงท าใหการศึกษาครั้งนี้ขาดทั้งขอมูลในมิติเชิงลึกและความครอบคลุม    
ผลการศึกษาโดยเฉพาะขอเสนอแนะตอทางจังหวัดระยองจึงคอนขางขาดความชัดเจน 
      จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดมูลคา11,045,697 ลานบาท โดยมาจากภาค
เกษตรกรรม 20,236 ลานบาท และจากสาขาการผลิตนอกภาคเกษตร มีมูลคารวม 876,880 ลานบาท 
โดยมูลคาผลิตภัณฑแเฉลี่ยตอหัวประชากร (GPP per Capita) เทากับ 1,067,449 บาท/คน/ปี ถือเป็นล าดับ
ที่1 ของประเทศ สรุปไดวาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดระยองมี 3 สาขา คือสาขาเกษตรกรรม       
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการทองเที่ยวและการบริการ จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และการด าเนินมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของรัฐบาล สงผลใหเกิดผลกระทบ
ในหลาย ๆ ดานและทุกภาคสวน ส าหรับภาคเศรษฐกิจเกิดการหดตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะภาค           
การทองเที่ยวและบริการของจังหวัดระยอง การเยียวยาผูไดรับผลกระทบในระยะสั้น จังหวัดท าไดดีพอสมควร
ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ แตในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เมื่อพิจารณาผานกระบวนการ
ตามแผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ในวงเงินงบประมาณ 400,000 ลานบาท ถือไดวาไมเป็นไป
ตามเปูาหมายหรือผลลัพธแที่ตองการของจังหวัด จากที่ไดรับฟใงการรายงานของนักศึกษา พบวามีปใญหาตั้งแต
จุดเริ่มตนคือ การก าหนดแผนงานและโครงการในการฟ้ืนฟู  เพราะจากการประเมินแผนงานโครงการเบื้องตน
ของสศช. พบวาโครงการสวนใหญที่จังหวัดระยองเสนอคือ โครงการประเภทโครงสรางพ้ืนฐานชุมชนหรือถนน
สายตาง ๆ ในชุมชน รองลงมาคือ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว แตโครงการที่สศช.อนุมัติสวนใหญจะเป็น
ดานเกษตร ผลิตภัณฑแชุมชน และทองเที่ยวชุมชน มีความเป็นไปไดวาปใญหาเกิดจาก 
    1 แผนงานโครงการที่จังหวัดเสนออาจไมสอดคลองกับหลักเกณฑแการพิจารณาที่สวนกลาง
ก าหนดไว ดังนี้ 
       (1) เป็นโครงการที่เนนการฟ้ืนฟู/สรางเศรษฐกิจในจังหวัด และสงผลกระทบตอภาพรวมของประเทศ 
        (2) เป็นโครงการบูรณาการระหวางหนวยงานในลักษณะชุดโครงการ(Value Chain) 
        (3) กิจกรรมภายใตโครงการกอใหเกิดการจางงาน/สรางอาชีพ เกิดรายไดกับกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากโควิด-19 
        (4) ผลลัพธแโครงการสงผลกระทบ/เกิดประโยชนแกับผูไดรับผลกระทบจากโควิด-19 จ านวนมาก   
    2. จังหวัดไมมีฐานขอมูลที่เป็นปใจจุบัน โดยเฉพาะไมมีตัวเลขขอมูลสนับสนุนตามหลักเกณฑแของ
โครงการอยางชัดเจนและเพียงพอ และไมมีแผนฟื้นฟูที่เป็นระบบมากอน 
    3. ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน ไมไดจัดท าValue Chain ในการแกปใญหาโครงการที่
เสนอของบประมาณจึงเป็นลักษณะ Project by Project Planning ตางคนตางท า 
       ส าหรับองคแการบริหารสวนจังหวัดก็มีเปูาหมายและแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจคลายกันกับ
จังหวัดระยอง และพิจารณาเห็นวาดานการทองเที่ยวไดรับผลกระทบมากที่สุด แตโครงการที่เตรียมเสนอขอ
งบประมาณ กลับเป็นโครงการกอสรางถนน กอสรางอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศนแ พัฒนาแหลงน้ าปรับปรุงทาเรือ 
ฯลฯ ซึ่งไมตอบสนองตอเปูาหมาย หรือเป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับอนาคตมากกวาการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใน
สถานการณแปใจจุบัน อยางไรก็ตามองคแการบริหารสวนจังหวัดไดเกลี่ยงบประมาณปี 2563 จ านวน 30 ลานบาท 
มาจัดกิจกรรมการประชุมสัมนา จัดงานแสดงและขายสินคา สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองตอบตรงตอปใญหาและความตองการอยางแทจริง 
      ถึงแมวาจังหวัดระยองจะไมไดรับงบประมาณในการฟ้ืนฟูฯ แตเนื่องจากมีการบูรณาการ      
ความรวมมือกันอยางเขมแข็งระหวางหนวยราชการ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรภาคเอกชน องคแกร
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ประชาชน ตลอดจนการบูรณาการงบประมาณ ของกระทรวง ทบวงกรม งบยุทธศาสตรแจังหวัดและ         
กลุมจังหวัด งบตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก งบขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น งบกลางตามมติครม.และ 
งบจากกองทุนไฟฟูา ฯลฯ จึงสามารถด าเนินการชวยเหลือประชาชนไดเป็นอยางดี 
      ในระดับอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอไดรับผลกระทบไมมาก ที่อ าเภอวังจันทรแเนื่องจากประชากรสวนใหญ
เป็นเกษตรกร ในชวงสถานการณแ COVID-19 ชาวสวนผลไมมียอดจ าหนายผลผลิตทางการเกษตรสูงมาก     
แมประสบปใญหาขนสงผลผลิตออกสูตลาด แตเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีจ าหนายสินคา จากเดิมจ าหนายผาน
พอคาคนกลาง มาจ าหนายสินคาทางออนไลนแ จากตั้งราคาแบบขายสงมาตั้งราคาแบบขายปลีก รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบคาขนสง ท าใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมสูงขึ้น สวนที่อ าเภอแกลง ในเขตเทศบาลต าบลแกลงซึ่ง
ประชาชนประกอบอาชีพการขายสินคาใหกับนักทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขางมาก แตเนื่องจากตนทุนเดิม
ของชาวแกลงเป็นผูมีรายไดสูง ประกอบอาชีพหลากหลาย แมไดรับผลกระทบอยูบางก็ยังประคองตัวอยูได   
ถาสถานการณแไมยาวนานเกินไปนาจะกลับฟ้ืนคืนมาไดไมยาก และที่อ าเภอบานฉางภาคการเกษตร        
ไดรับผลกระทบนอย ภาคอุตสาหกรรมบางโรงงานกลับมีความตองการเพ่ิมขึ้น การทองเที่ยวไมกระทบเพราะ
ไมมีแหลงทองเที่ยวที่เป็นที่นิยม ภาคธุรกิจรายยอยไดรับผลกระทบบางจากค าสั่งปิดสถานประกอบการของ
ทางราชการ แตปใจจุบันสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติแลว ทั้ง 3อ าเภอไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนฟื้นฟูฯ และมีโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณคอนขางนอย ปใญหาในภาพรวมของระดับ
อ าเภอ คือ 
    (1) นโยบายการสั่งการจากทางสวนกลางและจังหวัดยังไมชัดเจนมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง 
    (2) ขาดแคลนบุคลากรดานการจัดท าแผนงานและโครงการ 
    (3) ขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานระดับจังหวัดและอ าเภอ 
    (4) ระยะเวลาที่ใชในการจัดท าค าของบประมาณมีเพียง 5 วัน ท าใหการเสนอโครงการท าได
ยากและท าไมทัน เพราะโครงการที่ขอตองมีความพรอมและสามารถท าไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติ สวนใหญจึง
เสนอโครงการที่มีอยูแลวและเป็นดานโครงสรางพื้นฐานเป็นหลัก 
     ในระดับหมูบานต าบลรวม 5 แหง ปรากฏวาไดรับผลกระทบนอย เพราะสวนใหญมีอาชีพทาง
การเกษตร ผูที่อยูในภาคอุตสาหกรรมก็ไมมีปใญหาการจางงาน  แมผูถูกเลิกจางก็กลับมาอาศัยในพ้ืนที่และ
ประกอบอาชีพได ทุกหมูบานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนฟื้นฟูฯเชนเดียวกัน ปใญหาที่พบคือ 
    (1) ประชาชนไมเขาใจกรอบการจัดท าแผนงานโครงการที่หนวยราชการก าหนด 
    (2) บุคลากรของสวนราชการระดับอ าเภอและขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ
หมูบาน และอาสาสมัครตาง ๆ ขาดความรูความเขาใจในการวิเคราะหแปใญหาของพ้ืนที่และการจัดท าแผนงาน
และโครงการพัฒนาหมูบาน 
     (3) มีระยะเวลากระชั้นชิดและเรงรัดเสนอโครงการท าใหโครงการที่เสนอไมตรงกับปใญหา
ความตองการของประชาชน รวมทั้งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคแและเปูาหมายของการจัดสรรงบประมาณ 
    (4) การเขียนโครงการเป็นจุดออนของชุมชน ไมมีการจ าแนกเป็นความตองการระยะสั้น
ระยะยาว ยังไมเคยวิเคราะหแอยางชัดเจนวาเกิดอะไรขึ้นในพ้ืนที่ มีผลกระทบกับใครอยางไร ใครควรจะไดรับอะไร 
     จังหวัดระยองไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ไมมากนัก ผูประกอบการสาขาการทองเที่ยวและ
บริการที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด แตเมื่อวิเคราะหแกลุมนักทองเที่ยวแลวพบวา นักทองเที่ยวเดิมสวนใหญเป็น 
กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย จังหวัดระยองมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายและอยูใกลกรุงเทพฯ ดังนั้นถา
สถานการณแยังสามารถควบคุมไดเหมือนที่เป็นอยูในปใจจุบัน ประกอบกับมาตรการผอนคลายของทางรัฐบาล ที่
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อนุญาตใหเปิดสถานบริการ โรงแรม ชายหาด ก็จะท าใหนักทองเที่ยวกลับมา เศรษฐกิจของจังหวัดระยองก็จะ
กลับมาฟ้ืนตัวในไมชา 
     จะเห็นไดวาปใญหาใหญของการฟ้ืนฟูฯคือขาดแผนงานโครงการที่ดีที่สามารถแกปใญหาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมได มีความพรอมด าเนินการ และสอดคลองกับหลักเกณฑแเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจาก
การศึกษาครั้งนี้ไดพบกับปใญหาดั้งเดิมที่เคยเกิดซ้ าซากและแกไมตก ทั้งระดับสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบลหมูบาน คือการขาดขอมูลในการวางแผน บุคลากรขาดความรูและ
ทักษะในการวางแผน ขาดการวางแผนในภาพรวมที่มีวัตถุประสงคแและเปูาหมายเฉพาะเรื่อง การก าหนด
แผนงานโครงการที่ไมมีประสิทธิภาพ และขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานในพ้ืนที่ ส าหรับหนวยงาน
สวนกลาง ก็พบวาการสั่งการจากเบื้องบนขาดความชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ตลอดจน       
การเรงรัดและใหเวลาผูปฏิบัตินอยเกินไป ซึ่งเมื่อด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จแลวก็แลวกันไป ไมไดน าไป
เป็นบทเรียนแกไขปใญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อด าเนินการเรื่องใหมก็พบกับปใญหาเดิมอีก 
      หวังวานักศึกษานปส.รุนที่  75 จะไดน าบทเรียนและประสบการณแจากการเรียนรู            
เชิงปฏิบัติการ (Action Learning) ครั้งนี้ ไปใชใหเป็นประโยชนแและสรางมูลคาเพ่ิม โดยน าไปประยุกตแใชใน
การท างานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น และขอขอบคุณนักศึกษานปส.รุนที่ 
75 ทุกคน ที่มีความตั้งใจและใหความรวมมืออยางดียิ่ง ท าใหการเรียนรูเชิงปฏิบัติการครั้งนี้บรรลุตาม
วัตถุประสงคแของหลักสูตรที่ก าหนดไวทุกประการ 
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