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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๑ การขับเคลื่อนขยาย
ผลโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด าร ิ

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑ 
ปกปูองเชิด
ชูสถาบัน 

- ขาดความต่อเน่ืองของ
งบประมาณสนับสนุนท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการโครงการ แต่
จังหวัดได้มีการสนับสนุนงบ
พัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อน
ขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

๑. บูรณาการร่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
จัดท าโครงการสนับสนุนด้าน
บุคลากร วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ 
และงบประมาณ เพื่อสนับสนุน 
ขยายผลการด าเนินการในพื้นท่ี 
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาค
ส่วนอื่น เช่น ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน เข้ามาร่วมเป็น
กลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี
ให้มากขึ้น 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การด าเนนิโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ/
หลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์
พระราชทานแนวพระราชด าริ 
และพระราชกรณียกิจที่ส าคญั 
ในพื้นท่ีให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบ เข้าใจ ตระหนัก 
และร่วมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยท่ีมีต่อ
ราษฎรในพื้นท่ี ในกิจกรรม
ถวายพระพรในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และ
วันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปี  

- ส านักงานจังหวัด 
- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด  
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๒ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑ 
การปกป้อง
เชิดชู
สถาบัน 
● วาระ
แห่งชาติ 
๑๑ ด้าน  
- ด้านท่ี ๗ 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
 

ผู้ค้ายาเสพติดส่วนมากจะ
กลับไปค้ายาเสพติดอีก  

๑. ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้พลังชุมชนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซ่ึงได้ผลมากกว่าหน่วยงานอื่น 
และอยู่ในพื้นท่ี ย่อมรู้ปัญหา
และความต้องการของชุมชน
เป็นอย่างดี 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
การป้องกันยาเสพติดให้ครบ

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
- ป.ป.ส. 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นท่ีต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการของรัฐบาล 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 

 
 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

การแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

ทุกหมู่บ้าน 
๓. เชิดชูเกียรติโดยการมอบ
รางวัลและงบประมาณ
สนับสนุนให้แก่หมู่บ้านที่
ปลอดยาเสพติด 
ส าหรับใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
ในหมู่บ้าน 

๓ การปอ้งกนัและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิและ
การจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี 2 
รักษาความ
มั่นคง 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 5 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
- การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ   
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 

ไม่มีการจ ากัดพื้นท่ีในการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท าให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ง่าย ซ่ึงเป็น
สาเหตุของปัญหาสังคม 

ควรมีการจ ากัดพื้นท่ี และเวลา
ในการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๔ การปรบัปรุงแผนที่
แนวเขตทีด่นิของรัฐ
แบบบูรณาการ (One 
Map) 

● นโยบาย 
11 ด้าน 
- ด้านท่ี 2 
รักษาความ
มั่นคง 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน  
- ด้านท่ี 12  
ลดความ
เลื่อมล้ า  
 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 5 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การศึกษา 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 
วาระปฏิรปู 
- การ
จัดการที่ดิน  
วาระ
ขับเคลื่อน  
- จัด
ระเบียบ
สังคมและ
ดูแลผู้ท่ี
ได้รับ
ผลกระทบ 
 

๑. หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ไม่
ครอบคลุม 
๒. การทับซ้อนกนัของทีด่นิ
ของรัฐ ท าให้มีการออก
เอกสารสิทธิ์ใหก้บัประชาชน 
โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่
ทราบว่าเปน็พืน้ที่ทบัซอ้น 
เช่น การออก สปก. ในเขต
พื้นท่ีราชพัสดุ เป็นต้น 
๓. ที่ดนิของรัฐบางพืน้ที่ไม่ได้
รับการดูแลจากหน่วยงานของ
รัฐ ท าให้เกิดการออกเอกสาร
สิทธิ์ 

 

๑. ควรมีแนวทางในการแก้ไข
ปญัหาการออกเอกสารสิทธิ์ 
โดยหน่วยงานของรัฐในพืน้ที่
ทับซ้อน 
ซ่ึงมิใช่เป็นการบุกรุก 
๒. การใหค้วามรู้ทางกฎหมาย 
เพื่อลดปญัหาความขัดแย้ง 
และการบุกรุกทีด่นิของรัฐ 

 

ท่ีท าการปกครอง
จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- การคืน
พื้นท่ีปุา  

๕ การปอ้งกนัและแก้ไข
ปญัหายาเสพตดิ 
 

● นโยบาย 
11 ด้าน 
- ด้านท่ี ๒ 
รักษาความ
มั่นคง 
● วาระ
แห่งชาติ 
11 ด้าน 
- ด้านท่ี ๗ 
การแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- การแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 
 

● การแจ้งเบาะแสและการ
จับกุม 
๑. การ X-Ray ผู้เกี่ยวขอ้งกบั
ยาเสพตดิในพืน้ที่ไดร้ับความ
ร่วมมือจากประชาชนนอ้ย
มาก 
อาจเกิดจากระดับความเชื่อมั่น
ในตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
๒. การใช้มาตรการทางสังคม
ไม่ค่อยไดผ้ลเท่าทีค่วร 
เนื่องจากสังคมในหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นระบบเครือญาติ 
๓. ขาดงบประมาณ และ
ยานพาหนะสนบัสนนุในด้าน
การปราบปรามจับกุมยาเสพ
ตดิ 
● การบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ 
๑. ผู้เสพ/ผูต้ดิยาเสพตดิใช้ยา
เสพตดิหลากหลายชนดิเพือ่
หลีกเลี่ยงการตรวจพบสาร
เสพตดิในปัสสาวะ 
และไม่เข้ามารายงานตัวเพื่อรับ
การบ าบัดฟื้นฟูท้ังระบบสมัคร
ใจ และระบบบังคับบ าบัด 
๒. ผู้เข้ารับการบ าบดัฟืน้ฟูไม่
เข้ารับการบ าบดัตามแผนการ
บ าบดัฟืน้ฟตูามที่

๑. ป้องกนัและแก้ไขปญัหายา
เสพตดิในระดบัหมูบ่้าน/
ชุมชน โดยน าภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการติดตามเยี่ยมเยียนใน
พื้นท่ีท่ีมีปัญหา รวมท้ังพัฒนา
รูปแบบการบ าบัดในชุมชน 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในชุมชนอย่างครบ
วงจร เป็นองค์รวม และ
เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นท่ี 
๒. ชี้แจงท าความเข้าใจแนว
ทางแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ให้แก่สถานศึกษา 
เร่งรัดการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ตดิตั้งกล้องอ่านแผน่ป้าย
ทะเบียนอตัโนมตัิให้ครบทุก
เส้นทางที่ส าคัญ 
เพื่อสกัดกั้นเส้นทางล าเลียงยา
เสพติด 
๔. ควรพัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการคน้หาสารเสพ
ตดิที่ทนัสมัย 
และมีประสิทธิภาพต่อการ
ค้นหาสารเสพติดทุกชนิด 
 

- ศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด 
- ศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอ 
- ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด 
- สาธารณสุขจังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

คณะอนกุรรมการก าหนด  
๓. การตดิตามผูผ้่านการ
บ าบดัไมพ่บตัวจ านวนมาก 
เนื่องจากผูผ้่านการบ าบดัเปน็
ประชากรแฝงในพืน้ที ่
และมีท่ีอยู่ไม่ตรงตามความเป็น
จริง หรือมีการโยกย้ายหลบหนี
ออกนอกพื้นท่ี 
๔. ผู้เข้ารับการบ าบดัฟืน้ฟู
บางรายเป็นผูป้่วยรายเดิม 
๕. สถานที่รองรับ “แบบ
ควบคุมตัว”ส าหรับผูต้ดิยา
เสพตดิทีต่้องบ าบดัด้วยวิธี
ควบคุมตัวไม่เพียงพอ 
จึงต้องบ าบัดด้วยวิธีอื่น ได้แก่ 
การส่งแบบ “ผู้ปุวยนอก”ของ
โรงพยาบาลท าให้ปัญหาการ
บ าบัดผู้เสพ/ผู้ติด ไม่บรรลุผล
เท่าท่ีควรเพราะบ าบัดผิดวิธี 
● การบริหารจดัการ 
๑. การจัดซือ้ชดุตรวจสารเสพ
ตดิของหน่วยงานภาครัฐมี
งบประมาณไม่เพียงพอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถจัดซื้อชุดตรวจสาร
เสพตดิเพื่อสนับสนนุส่วน
ราชการได ้
เนื่องจาก สตง. ทักท้วง เพราะ
ไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ระบบการบังคบับ าบดัยา
เสพตดิ การใชก้ฎหมายบังคับ
ไม่เข้มงวด จริงจัง 
กล่าวคือ เมื่อยุติการบ าบัด

๕. การตดิตามผูผ้่านการ
บ าบดัโดยกระทรวง
สาธารณสุขจะสามารถลดการ
เสพซ้ าได้เปน็อย่างด ี
๖. ปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมประมวลผลในระบบ
รายงานสารสนเทศจังหวดั 
(Nispa) 
ให้มีการรายงานเฉพาะ
จุดประสงค์หลัก (ข้อมูลเพื่อ
การบริหารประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร) ท่ี
สามารถน าไปเสนอผู้บริหารได้
จริง 
๗. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นให้สามารถซื้อชดุ
ตรวจสารเสพตดิเพือ่
สนบัสนนุส่วนราชการได้ 
๘. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข หรือแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณใหต้รงตาม
ความต้องการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ฟืน้ฟู ส่งคืนเรื่องไปยังพนักงาน
สอบสวนแล้ว ไม่สามารถน า
ผู้ต้องหามาด าเนินคดีได้ทุกราย 
๓. ระบบการรายงาน
สารสนเทศจังหวดั (Nispa) มี
จุดประสงค์ย่อยมากเกนิไป 
ท าใหน้ าเข้าข้อมูลได้ยาก 
และน าเข้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้จริง 
๔. นโยบายในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศึกษาระดบั
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษายังไม่
ชัดเจน 
๕. ขาดการบูรณาการใน
หลายภาคส่วน 

๖ ระบบช่วยเหลือ
นักเรียนและคุ้มครอง
นักเรียน                       

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๓ 
ลดการ
เลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๑ 
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา:  
การศึกษา
และระบบ
การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนยากจน/เด็กถูก
ทอดท้ิงเพิ่มขึ้น         
๒. ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นท าให้
ค่าใช้จ่ายรายหัวในการบริหาร
จัดการศึกษาไม่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. จัดสรรงบประมาณรายหัว
ให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น                                             
๒. เชื่อมฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลกับทะเบียนราษฏร์
ของกรมการปกครอง            
๓. ส่งต่อการจัดการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษา  
- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การมัธยมศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด 
- ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษา 
 

๗ การเตรียมพร้อมสู่
สังคมผู้สูงวัย 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 

การเชื่อมโยงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติใน
ประเด็นต่าง ๆ ยังขาดการ
วางแผน/ท าข้อตกลงโดยใช้

ควรร่วมกันศึกษา วิจัย โดยมี
ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับงานผู้สูงอายุ ใช้ฐานข้อมูล
เดียวกันในการวางแผนและ

- ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
- ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วน
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการของ
รัฐ 
 

ด้าน 
- คณะท่ี ๑ 
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา:  
การศึกษา
และระบบ
การเรียนรู้ 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- เตรียม 
พร้อมสู่
สังคมสูงวัย 

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเดียวกัน มา
ก าหนดเป็นแผนงาน
งบประมาณร่วมกันกับภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมี
นโยบายท่ีชัดเจน เห็นทิศทาง
ร่วมกันก็ตาม ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ  

จัดสรรงบประมาณร่วมกัน 
ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ภูมิภาคและชุมชน ตลอดจนมี
การประเมินผล อาจใช้ระบบ
บริหารงานคุณภาพ PDCA ใน
การปรับปรุงการด าเนินการ  

ได้ส่วนเสีย 
 

๘ มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรและ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการของ
รัฐ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑๖ 
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 

● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
- ด้านท่ี ๔ 
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ 
- มาตรการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร
และสินค้า
เกษตร 

๑. การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีมี
จ านวนน้อย 
๒. สภาพพ้ืนท่ีในการขุดเจาะ
บ่อบาดาลมีข้อจ ากัด 
๓. งบประมาณในการ
ด าเนินงานไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

๑. หน่วยงานในพื้น เช่น 
องค์กรปกครองท้องถิ่น ควรให้
ความส าคัญกับการขุดเจาะบ่อ
บาดาลมากขึ้น 
๒. ส่วนราชการภายในจังหวัด  
สมควรท่ีจะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม 
๓. ลักษณะโครงการเป็นการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในระยะสั้น 
รัฐบาลอาจต้องก าหนด
แผนงานล่วงหน้าก่อน
ด าเนินงาน ทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของ
พี่น้องประชาชนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัด 
- โครงการชลประทาน 
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๙ การส่งเสริมและ
พัฒนาคณุภาพชีวติ
คนพกิาร 
 

● นโยบาย 
11 ด้าน               
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน  
- ด้านท่ี ๑๒ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า  

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร 6 
ด้าน 
- คณะท่ี 2 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
วาระ
ขับเคลื่อน  
- ดูแลค่า
ครองชีพ
ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย 
● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
– ด้านท่ี 4 
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ 

สถานประกอบการไม่มีข้อมูลผู้
พิการที่สามารถเข้าสู่ระบบการ
จ้างงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
มาตรา 33 ท าให้ผู้พิการยัง
ขาดโอกาสในการได้รับการจ้าง
งาน 

หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตคนพิการควร
จัดท าข้อมูลของคนพิการที่
สามารถท างานได้ ตามมาตรา 
33 และเป็นตัวกลางของ
ภาครัฐในการประสานสถาน
ประกอบการเพื่อให้ได้รับข้อมูล 
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ท่ี
ครอบคลุมทุกช่องทาง 

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๑๐ การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน
ตามโครงการอดุหนนุ
เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
และการพัฒนา
คุณภาพชีวติเดก็
ปฐมวัย  

● นโยบาย 
11 ด้าน  
- ด้านท่ี 3 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
- ด้านท่ี 12 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
 

● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
- ด้านท่ี ๔ 
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

๑. ข้อมูลท่ีได้ไม่สะท้อน
กลุ่มเป้าหมายท่ียากจนอย่าง
แท้จริง 
๒. กลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียน
ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้าน
อาชีพ ท าให้ขาดรายได้ท่ี
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
๓. ในบางพื้นท่ีใช้ข้อมูล จปฐ. 
เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้สมควร
ได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ 
๔. ครอบครัวขาดการวางแผน
ครอบครัว 
๕. ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร (คุณแม่วัยใส) 
๖. เด็กไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี
พัฒนาการอย่างเหมาะสม
เท่าท่ีควร 

๑. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังความรู้ด้านทฤษฎี 
และการปฏิบัติ ในการดูแลแม่
และเด็กในชุมชนของตนเอง 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
เงินอุดหนุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓. จัดท าคลินิกครอบครัว
เพื่อให้ค าปรึกษาและส่งต่อ 
และวางแผนหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
๔. พัฒนาอาชีพส าหรับพ่อแม่
วัยใส 

- ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เครือข่ายทางสังคม   

๑๑ โครงการ “บ้านธนา
รักษป์ระชารัฐ” 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
- ด้านท่ี ๖ 
เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
 
 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน  
• ด้าน
เศรษฐกิจ 
 

๑. ข้าราชการและประชาชนท่ี
อยู่ห่างไกลจากทางการไม่ได้รับ
สิทธิการเช่าหรือซื้อท่ีอยู่อาศัย 
๒. ความสามารถในการช าระ
หน้ีของผู้เช่าท่ีดินราชพัสดุท่ีมี
รายได้น้อย 
๓. ธนาคารอาจไม่อนุมัติให้แก่
ผู้เช่าบางราย ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ธนาคารก าหนด 
๔. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนท่ีแท้จริง 

ควรให้ความช่วยเหลือผู้เช่าท่ี
ราชพัสดุท่ีมีรายได้น้อย และ
ความเป็นอยู่ต่ ากว่า จปฐ. 

ส านักงานธนารักษ์
พื้นท่ี 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
- ด้านท่ี ๑๒ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 

๑๒ มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เช่าที่ราช
พัสดุเพื่ออยู่อาศัยและ
ประกอบการเกษตรที่
ประสบภัยแล้งและมี
ฐานะยากจน 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑๒ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
- ด้านท่ี ๑๖ 
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ 
- ช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้
น้อย  

การก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่า
ท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยท่ีมี
ฐานะยากจน ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ และเกษตรกรให้
ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่า
เช่าท่ีราชพัสดุเป็นเวลา 1 ปี 
(พ.ศ. 2559) 

คัดเลือกผู้ท่ีมีระดับฐานะท่ีต่ า
กว่า จปฐ. 

ส านักงานธนารักษ์
พื้นท่ี 

๑๓ กองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

● นโยบาย 
11 ด้าน 
 - ด้านท่ี 3 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
 - ด้านท่ี 6 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร 6 
ด้าน 
- คณะท่ี 2 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน

1. เกิดหน้ีค้างช าระ เงินขาด
บัญชี และขาดความเคลื่อนไหว
ในการด าเนินงาน 
2. การออมเงินของสมาชิก 
(บัญชี 2) ไม่มีความเคลื่อนไหว
ต่อเนื่อง การจัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระบบ 
3. โครงสร้างและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
เช่น การคัดเลือก

1. ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
กฎหมาย หรือข้อบังคับ อย่าง
ชัดเจน     
2. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ
จัดท าบัญชีและด้านกฎหมาย
ท่ัวไปแก่คณะกรรมการกองทุน 
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน   
 
 

ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
 - ด้านท่ี 
12 ลด
ความ
เหลื่อมล้ า 
 - ด้านท่ี 
16 การ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 
● วาระ
แห่งชาติ 
11 ด้าน 
 - ด้านท่ี 8 
การเพิ่มขีด
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 
 - ด้านท่ี 
10 ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม 

ภาครัฐและ
โครงสร้าง : 
การเงิน
ฐานราก 
สหกรณ ์
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ  
- ช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้
น้อย 
- การแก้ไข
ปัญหาหน้ี
ครัวเรือน 
- มาตรการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร
และสินค้า
เกษตร 

คณะกรรมการกองทุนไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
๔. ขาดระบบควบคุมและ
ปูองกันการทุจริตของกรรมการ 

๑๔ 
 

 
 
 

มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดบั
ต าบล (ต าบลละ 5 
ล้านบาท) 
 

● นโยบาย 
11 ด้าน 
 - ด้านท่ี 3 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร 6 
ด้าน 

1. การด าเนินโครงการในแต่
ละพื้นท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง
ด าเนินโครงการระยะสุดท้าย 
แต่มีเพียงบางอ าเภอท่ีขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข

1. ควรมีการประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การสนับสนุนการด าเนินงาน 
เช่น ช่างโยธา เจ้าหน้าท่ี
การเงิน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

- ส านักงานจังหวัด 
- ส านักงานคลังจังหวัด 
- ท่ีท าการปกครอง
จังหวัด 
- อ าเภอทุกแห่ง 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
 - ด้านท่ี 6 
เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
 - ด้านท่ี 
12 ลด
ความ
เหลื่อมล้ า 
 - ด้านท่ี 
16 การ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร 
● วาระ
แห่งชาติ 
11 ด้าน 
 - ด้านท่ี 8 
การเพิ่มขีด
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 
 - ด้านท่ี 
10 ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม 

- คณะท่ี 5 
(ความมั่นคง
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 
วาระปฏิรปู 
- ภาค
เกษตร 
● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
- ด้านท่ี ๕ 
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก
และประชา
รัฐ 
- ด้านท่ี ๑๒ 
สร้างรายได้
และกระตุ้น
การใช้จ่าย
ของ

รายละเอียดโครงการหลังการ
อนุมัติโครงการ สาเหตุ
เนื่องจากชื่อหมู่บ้านหรือพื้นท่ี
ด าเนินการไม่ตรงกับชื่ออนุมัติ
โครงการ (อ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด) 
2. แบบรูปรายการก่อสร้าง
บางส่วนได้รุกล้ าท่ีดินของ
ชาวบ้าน ท าให้อ าเภอต้องเสนอ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการเพื่อลดปริมาณงาน 
(อ านาจของส านักงบประมาณ) 
3. เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอและ
ผู้เกี่ยวข้องขาดความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ในการ
ประเมนิราคากลางท าให้มี
ปัญหาความล่าช้า ความไม่
ชัดเจนในช่วงแรก 
4. ปัญหาด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กรณีจัดท าข้อมูลใบส่ังซื้อ/
สัญญา (PO) ต้องด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนส่งเอกสารท า
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ แต่
หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึก
ข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าสู่
ระบบ e-GP ซ่ึงต้องบันทึก
ข้อมูลโครงการเป็นจ านวนมาก
และมีเวลาอันจ ากัด โดยต้อง
ด าเนินการให้ทันภายใน 31 
มีนาคม ๒๕59 จึงอาจส่งผลให้
การบันทึกข้อมูลและการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่า
เปูาหมาย                                    

เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างานใหร้วดเร็ว ถูกต้อง  
2. ควรประชาสัมพันธ์โครงการ
ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชน
ได้เตรียมการประชุม และ
ทบทวนกลั่นกรองโครงการ
หลาย ๆ ครั้ง 
3. การบริหารระเบียบพัสดุ
หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องเชิญ สตง. ส านัก
งบประมาณแผ่นดิน ป.ป.ช. 
และกรมบัญชีกลาง มาหารือให้
เกิดความชดัเจนว่าจะ
ด าเนินการในทิศทางใด ด้วย
ระเบียบใด ต้องผ่อนปรน
หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้
ด าเนินการทันตามก าหนดและ
ไม่ยุ่งยากเกินไป 
๔. เห็นควรให้มีการผ่อนปรน
ให้สามารถด าเนินโครงการท่ีอยู่
ในเขตพื้นท่ีปุาได้ โดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจในการ
ตัดสินใจอนุญาตใช้พื้นท่ี
ดังกล่าว 
๕. ควรมีการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลโครงการโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด                                                

- หมู่บ้านทุกแห่ง  
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

  ประเทศ 
● กขร.
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ                       
- ช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้
น้อย 
- มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ
ระยะท่ี ๑
และ ๒    
 

5. ผู้ประกอบการในบางพื้นท่ีมี
จ านวนน้อยท าให้ได้
ผู้ประกอบการนอกพื้นท่ีมา
ด าเนินการแทน 
6. โครงการก่อสร้าง ถนน 
ศาลา หรือปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีหลายแห่งไม่มีแรงงาน
ในพื้นท่ี ต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการจาก
การจ้างแรงงานเป็นการจ้าง
เหมา 
7. โครงการบางโครงการมี
ลักษณะจ้างแรงงานในพื้นท่ี 
แต่คุณภาพงานต่ า เนื่องจากไม่
มีประสบการณ์ในการท างาน
ก่อสร้าง  
๘. บางโครงการมีหลายสัญญา
ท าให้เจ้าหน้าท่ียุ่งยากแก่การ
ตรวจสอบด าเนินการ 
๙. เงื่อนไขเวลาเป็นอุปสรรค 
ดังน้ี      
    (๑) หลายโครงการต้องท า
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเลือก
โครงการท่ีสามารถด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ซ่ึง
อาจไม่ตอบสนองความต้องการ
ตามล าดับความส าคัญท่ีแท้จริง 
หรือเกิดข้อผิดพลาดเรื่องความ
ชัดเจนของแบบรูปรายการและ
ปริมาณงาน 
    (๒) การขอใช้พ้ืนท่ีในเขตปุา
สงวนแห่งชาติ และพื้นท่ี
อุทยานแห่งชาติใช้เวลานาน 
และมีหลายขั้นตอน จึงท าให้ไม่
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

สามารถด าเนินโครงการได้ทัน
ตามเวลาท่ีก าหนด ประชาชน
จึงเสียโอกาสจากการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในพื้นท่ี
ดังกล่าว 

๑๕ กิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี 4 
การศึกษา/
ท านุบ ารุง
ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 1 
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษา การ
เรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนา
ก าลังคนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ การจัดการเรียนรู้ให้มี
ทักษะอาชีพ ยังขาดความ
ชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ
และขาดงบประมาณสนับสนุน 

ควรก าหนดทิศทางที่ชัดเจน
และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

- ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 
- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษา  
- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การมัธยมศึกษา 

๑๖ การแก้ปัญหาการอ่าน 
ไม่ออกเขียนไม่ได้ 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๔ 
การศึกษา/
ท านุบ ารุง
ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
 - ด้านท่ี 
๑๔ อ่าน
ออกเขียน
ได้ 
 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 1 
พัฒนาการ
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา  
วาระปฏิรปู  
- การศึกษา
และระบบ
การเรียนรู้ 
วาระ
ขับเคลื่อน  
- การ

๑. ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ 
เนื่องจากสาเหตุ มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 
๑๒๐ คนลงมา) ประมาณร้อย
ละ ๕๐ ของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ซ่ึงมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น
และครูบรรจุใหม่มี
ประสบการณ์การสอนค่อนข้าง
น้อย ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก
ในการจัดการเรียนการสอน 
๒. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่
ครบชัน้ 
การพัฒนาการอ่านการเขียน 

๑. ส่งเสริมการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และ
ก าหนดให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน
เขียนของบุตรหลาน 
๒. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามความแตกต่างของนักเรียน
รายบุคคล 
๓. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท าสื่อ หนังสือ 
เพื่อพัฒนาการอ่านเขียน อย่าง
ยั่งยืน 
๔. จัดงบประมาณจ้างครูภาษา
ถิ่น/ภาษาต่างด้าวเพื่อสื่อสาร

- ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษา  
- ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การมัธยมศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด 
- ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
- สถานศึกษา 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด 
- สถาบันอุดมศึกษา 
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร
การสอน 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
สังคม วิจัย 
และ
จิตวิทยา   

จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ ในการบูรณาการอย่าง
หลากหลาย แต่เน่ืองด้วยภาระ
งานท่ีมาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีลงสู่โรงเรียนมีปริมาณมาก 
ทุกหน่วยงานมีการติดตามผล 
ส่งผลให้ครูมุ่งไปท าภาระงานท่ี
เพิ่มขึ้น จึงมีเวลาให้กับงาน
สอนซ่ึงเป็นภารกิจหลักลดลง 
๓. การเรียนการสอนภาษา 
ไทย 
    (๑) นักเรียนยังมีปัญหาเรื่อง
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง จับ
ใจความและคิดวิเคราะห์ไม่ได้ 
    (๒) สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน
เป็นชาวต่างด้าว มีคุณภาพชีวิต
ท่ีไม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ ขาดวุฒิ
ภาวะตามวัย ท าให้ยากต่อการ
เรียนรู้ 
    (๓) ภาครัฐไม่มีงบประมาณ
จ้างครูภาษาถิ่น/ภาษาต่างด้าว 
และครูพี่เลี้ยงที่สามารถสื่อสาร
ภาษาถิ่น/ภาษาต่างด้าว 
๔. ขาดการวิเคราะห์สภาพ
บรบิทของพืน้ที ่
ท าให้การด าเนินงานหรือการ
เลือกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ไม่สามารถท่ีจะพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างตรงตาม
ศักยภาพ 
๕. การตดิตามจากหลาย
หน่วยงานมีความซ้ าซ้อน 
และเป็นภาระในการรายงาน
ผลซ้ ากนัหลายครั้ง 

กับนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนเป็นชาวต่างด้าว 
เพื่อให้การเรียนการสอนเร็วขึ้น 
๕. จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตให้ 
ครอบคลุม ท่ัวถึง ในทุกพื้นท่ี 
เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนรู้
ไดอ้ย่างกว้างขวาง 
๖. จัดหาแหล่งงานในพื้นท่ี 
เพื่อให้ผู้ปกครองไม่ต้อง
เดินทางไปท างานต่างถิ่น ท าให้
พัฒนาการของเด็กขาดความ
ต่อเนื่อง 
๗. ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมของมารดาก่อนตั้งครรภ์ 
และการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ 



ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นท่ีต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการของรัฐบาล 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

16 

 
 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ด้วยข้อมูลท่ีหลากหลาย แต่
ขาดเอกภาพ   
๖. ครูไม่สามารถเชื่อมโยง
กระบวนการในการพัฒนา
นกัเรียนด้านทกัษะ และการ
คิดวิเคราะห์เข้าด้วยกนั 
ยังพัฒนาแบบแยกส่วน 
๗. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม นักเรียนต้องย้ายถิ่น
ฐานตามผูป้กครอง 
ท าให้ได้รับการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง และอาจมีพัฒนาการ
ทางสมองช้า ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่านออก
เขียนได้   

๑๗ การพฒันาสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๕ 
ยกระดับ
คุณภาพ
บริการ
สาธารณสุข 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/ ๖ 
ด้าน  
- คณะท่ี ๔ 
การ
สาธารณสุข 
 

ระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือการ
ให้บริการสุขภาพขาดความ
สอดคล้อง ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ 

ควรใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน 
๔๓ แฟ้ม (โครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลจาก
การด าเนินงานในพื้นท่ี และ
ฐานข้อมูลความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่าย ซ่ึงน าไปสู่การจัด
กลุ่มพื้นท่ี การออกแบบการ
พัฒนางาน และการวางแผน
แก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น                  

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

๑๘ ก าหนดราคาประเมิน
ที่ดนิรายแปลงส าหรับ
ที่ดินแปลงแบ่งแยก
ใหม่ 
 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
การเพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง 
เศรษฐกิจ
ของ

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๒ 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 

แผนท่ีระวาง UTM (Universal 
Transverse Mercator) ของ
ส านักงานท่ีดินไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากไม่ได้ลงข้อมูลรูป
แปลงโฉนดท่ีดินบนแผนท่ี
ระวาง UTM ท าให้การ
ประเมินราคาท่ีดินไม่ครบถ้วน 
 

ส านักงานท่ีดินจังหวัดควรมี
แผนท่ีดิจิตอลท่ีมีความทันสมัย 
และเป็นปัจจุบันมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประเมินราคาท่ีดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักงานธนารักษ์
พื้นท่ี 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ประเทศ 
 

การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- ปรับปรุง
การจัดเก็บ
และปรับ 
โครงสร้าง
ภาษี 

๑๙ การส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนที่มาจากภาค
เกษตร 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
- คณะท่ี ๒ 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง 
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- บริหาร
จัดการและ
ส่งเสริม
พลังงาน
ทดแทน 

ในบางพื้นท่ี ผู้ประกอบการที่
ลงทุนผลิตไฟฟูาจากวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตร ไม่สามารถ
ขายไฟฟูาเข้าสู่ระบบได้ 
 

ควรจัดท าโซนน่ิง (zoning) 
และประกาศให้ชัดเจนว่า แต่
ละโซนสามารถรับซ้ือไฟฟูาได้
ปริมาณเท่าใด 
 

- ส านักงานกองทุน
พัฒนาไฟฟูา 

๒๐ การส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
เพิ่ม

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนมาก
ขาดความรู้และการเข้าถึง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนอันจะช่วยลด

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่ม
วิสาหกิจในพื้นท่ีให้มากขึ้น 
และส่งเสริมอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 
- ส านักงานพลังงาน
จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๔ 
SMEs 
 

ด้าน 
- คณะท่ี ๒ 
เศรษฐกิจ
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- ส่งเสริม 
SMEs และ
วิสาหกิจ
เพื่อสังคม 
● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
- พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก
และประชา
รัฐ 
● กขร.
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ 
- ด้านท่ี ๘ 
การพัฒนา
และ
ช่วยเหลือ 
SMEs 

ต้นทุนในการผลิต ทดแทนแก่กลุ่ม SMEs - ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
- ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๒๑ การพัฒนาการเกษตร
แบบครบวงจร 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 
● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๙ 
การบริหาร
จัดการน้ า 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า
การเกษตร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
สาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 
วาระปฏิรูป 
- ภาค
เกษตร 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้ า 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
 

๑. เกิดภัยแล้ง ไม่สามารถส่ง
น้ าให้พื้นท่ีเป้าหมายของ
โครงการได้ ท าให้เกษตรกรที่
ท านาไม่สามารถท านาปรังได้ 
๒. เกษตรกรยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร
ตามโครงการได้ทันที สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้เพียงบางราย
เท่าน้ัน 
๓. การส่งเสริมให้เกษตรกร
รวมกลุ่ม ยังท าได้เพียงกลุ่มการ
ผลิตเท่าน้ัน ยังไม่สามารถ
พัฒนาเป็นกลุ่มแปรรูป และ
กลุ่มการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ
ได้  

ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน ภายใต้โครงการ
พัฒนาการเกษตรแบบครบ
วงจรในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
โดยตรง เพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของพื้นท่ีใน
ลักษณะงบเดียว  

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 
• ด้าน
มั่นคง 
- ข้อ ๗ การ
บริหาร
จัดการน้ า 

๒๒ การเพิ่มขดี
ความสามารถของ
ผูป้ระกอบการเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

● นโยบาย
รัฐบาล ๑๑ 
ด้าน 
- ด้านท่ี 7 
ส่งเสริม
บทบาท/ใช้
โอกาสใน
ประชาคม
อาเซียน 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน  
- คณะท่ี 2 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเพิม่ขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการท าให้มีการ
ลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงมี
ต้นทุนในการด าเนินงานและ
การผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าก็
จะมีราคาสูงขึ้นจากเดิมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ผู้บริโภค
ภายในประเทศได้รับผลกระทบ
จากราคาสินค้าและบริการ 
ต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น และอาจ
มีผลกระทบไปถึงภาวะเงินเฟูอ
ได้ 

๑. สร้างกิจกรรมอบรมเตรียม
ความพร้อมสู่การเปน็
ผูป้ระกอบการ เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน เช่น 
โครงการบูรณาการหน่วยงาน
เครือข่ายการเปิดเสรีทางการ
ค้า 
๒. ให้ความรูก้ับ
ผูป้ระกอบการให้สามารถ
ปรบัตัวในด้านการวิจัยและ
พัฒนาคณุภาพสนิค้า โดย
อาศัยเทคโนโลยีในการผลิต 
และการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด 

๒๓ การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรก์ารเตรียม
ความพรอ้มในการก้าว
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน  
- ด้านท่ี ๗ 
ส่งเสริม
บทบาท/ใช้
โอกาสใน
ประชาคม
อาเซียน 
● วาระ
แห่งชาต ิ
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน  
- คณะท่ี ๒ 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้างฯ 
วาระปฏิรปู  
- ส่งเสริม
การเป็น

การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
ต้องใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควรมีงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรให้กับจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียว
ในระดับประเทศ ท้ังในด้าน
การพูดและเขียน
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร
และการส่งเสริมความสัมพันธ์
ในอาเซียน 

ส านักงานจังหวัด            
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์กลาง 
AEC  
วาระ
ขับเคลื่อน 
- เตรียม 
พร้อมเข้า
ร่วม
ประชาคม
เศรษฐกิจ 
TPP 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน                                     
• ด้าน
สังคม วิจัย 
และ
จิตวิทยา 
- ข้อ ๓ การ
จัดต้ังศูนย์
วัฒนธรรม
อาเซียน 
• ด้านการ
ต่างประ 
เทศ 
- ข้อ ๑ การ
ขับเคลื่อนสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๒๔ การจับกุมผู้กระท าผดิ
เกี่ยวกบัทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี 9 
รักษาความ
มั่นคงของ
ฐาน

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
  

๑. รถยนต์ราชการท่ีใช้ใน
ภารกิจการปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าผิด
เกี่ยวกับ พระราชบัญญัตปิุาไม้
ปัจจุบัน ในบางพื้นท่ี มีสภาพ
เก่า ช ารุดทรุดโทรม ไมม่ีความ

๑. ควรเพิ่มรถยนต์ชักลากของ
กลาง (รถยนต์หกล้อติดเครน) 
ในการด าเนินการ เพราะใน
ปัจจุบัน ในบางพื้นท่ี ไม่มี
ยานพาหนะดังกล่าวใช้งาน 
 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ทรัพยากร - คณะท่ี 5 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 

พร้อมในการปฏิบัติงาน 
๒. ขาดบุคลากรในด้านภูมิ
สารสนเทศ 

๒. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีด้าน
ภูมิสารสนเทศและจัด
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวประจ าหน่วย
ปูองกันรักษาปุา 
๓. กรมปุาไม้ควรมีการทบทวน
เกี่ยวกับไม้ของกลาง ให้มีการ
ขายไม้ท่ีองค์การอุตสาหกรรม
ปุาไม้ (ออป.) เหมือนท่ีเคย
ปฏิบัติ 

๒๕ การแก้ไขปญัหา
ผกัตบชวา 

● นโยบาย 
11 ด้าน 
- ด้านท่ี 9 
รักษาความ
มั่นคงของ
ฐาน
ทรัพยากร 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม

๑. ขาดการบูรณาการร่วมกัน 
ท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นท่ี
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ขาดงบประมาณด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
๓. การส ารวจออกแบบในเชิง
พื้นท่ี โครงการขุดลอกแหล่งน้ า 
มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธ์ท่ีดิน
ของประชาชนและการขอ
อนุญาตส่วนราชการเจ้าของ
พื้นท่ีซ่ึงใช้ระยะเวลานาน 

ควรมีการบูรณาการความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ส ารวจพื้นท่ีด าเนินการ แบ่ง
หน้าท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ควบคุม ประเมินผล และ
ทบทวนการด าเนินการ 
 

- ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
- ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- โครงการชลประทาน 
- อ าเภอทุกอ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ  
วาระการ
ขับเคลื่อน 
- บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
น้ า 

๒๖ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาบุกรุกที่ดิน 
 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน  
- ด้านท่ี ๙ 
รักษาความ
มั่นคงของ
ฐาน
ทรัพยากร 
● วาระ
แห่งชาติ 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑๑ 
การแก้ไข
ปัญหา
ยางพารา 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- ข้อ ๖ การ
คืนพื้นท่ีปุา 

มีการบุกรุกท่ีปุาสงวนแห่งชาติ
เพื่อปลูกยางพาราเป็นจ านวน
มาก ท าให้พื้นท่ีปุาลดลง ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้มีพ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้น ท าให้ผล
ผลิตยางพาราล้นตลาด และ
ราคาตกต่ า  

ในการเข้าด าเนินการต้องท า
ความเข้าใจกับประชาชนใน
พื้นท่ีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
ต่อต้านหรือขัดขวางการเข้า
ด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- กองก าลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๗ การป้องกันและ
ปราบปรามการกระท า
ผิดเกี่ยวกับไม้พะยูง 
ตามการด าเนินการ
ภายใต้
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่าระดับ
จังหวัด  

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๙ 
รักษาความ
มั่นคงของ
ฐาน
ทรัพยากร 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 

การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท าลายป่า รวมถึงไม้
พะยูง ในระดับจังหวัด ยังไม่
เกิดเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร
สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า 
และมีผู้แทนการประสานงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติ 

- คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท าลายป่า
ระดับจังหวัด 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
วาระ
ขับเคลื่อน 
- ปกป้อง
ฟื้นฟูพื้นท่ี
อนุรักษ์และ
ทรัพยากร
ป่าไม้ 
● กขร.
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้านมั่นคง 
- ข้อ ๖ การ
คืนพื้นท่ีป่า 

๒๘ การไกล่เกลี่ย
ประนปีระนอมข้อ
พพิาทโดยศนูยด์ ารง
ธรรม 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี 10 
ส่งเสริม 
ธรรมาภิ
บาล/
ปูองกัน 
ปราบปราม
ทุจริต 
- ด้านท่ี ๑๑ 
ปรับปรุง
กฎหมาย/
กระบวน 
การ
ยุติธรรม 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 3 
ระบบ
ราชการ 
กฎหมาย
ยุติธรรม
และความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 

๑. อ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนนิการแก้ไขปญัหาให้
ประชาชนโดยการเจรจาไกล่
เกลี่ยของศูนยด์ ารงธรรม
จังหวัดไมม่ีความชัดเจน 
หากไกล่เกลี่ยได้ ก็เป็นเพียง
สัญญาประนีประนอมเท่าน้ัน 
ซ่ึงต่างจากการไกล่เกลี่ยใน
ระดับอ าเภอท่ีมี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 61/1 (4) รองรับไว้
อย่างชัดเจน 
๒. ประชาชนบางส่วนขาด
ความตระหนกัรู้ในประโยชนท์ี่
แท้จริงของการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาท 
ซ่ึงเป็นกระบวนการยุติธรรม

๑. ควรมีการก าหนดเป็น
กฎหมาย ให้ศูนย์ด ารงธรรมมี
อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
โดยการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาทอย่าง
ชัดเจน 
๒. ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการ
การท างานในการสร้างความ
ตระหนักรู้ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกหรือ
ความส าคัญของสังคม
สมานฉันท์ โดยร่วมมือกัน ท้ัง
ในระดับการสร้างสังคม
สมานฉันท์ และความร่วมมือ
ในการด าเนินการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาท  

- ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 
- ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด 
- ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ทางเลือกท่ีจะน าไปสู่สังคม
สมานฉันท์ 

๒๙ การด าเนินการภายใต้
คณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินระดับ
จังหวัด      

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน   
- ด้านท่ี ๑๓ 
การจัดท่ีดิน
ท ากินให้
ชุมชน 
 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
วาระ
ขับเคลื่อน 
- จัดท่ีอยู่
อาศัยแก่ผู้มี
รายได้น้อย 

๑. การด าเนินการจัดหาที่ดิน
ของคณะท างานจัดหาท่ีดิน 
ภายใต้คณะอนุกรรมการ
นโยบายทีด่นิระดับจังหวัดยัง
มีข้อมูลในระดับพื้นทีไ่ม่
เพียงพอ 
๒. นโยบายทีน่ ามาด าเนนิการ
ในพืน้ที่จังหวดั เปน็การจดั
ทีด่นิท ากนิใหก้ับผูท้ี่เข้าไป
ครอบครองพืน้ทีป่่าสงวน
แห่งชาต ิ
ท่ีมีการส ารวจตามมติ 
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 
มิถุนายน 2541 และเป็น
ข้อมูลท่ีได้ส ารวจไว้เมื่อปี 
2552 ซ่ึงไม่ได้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ครอบครอง
พื้นท่ี และเป็นการด าเนินการ
ในพื้นท่ีท่ีมีราษฎรครอบครอง
อยู่แล้ว ไม่ใช่พื้นท่ีว่างที่จะ
น ามาจัดสรรให้กับราษฎรท่ีไม่
มีท่ีดินท ากิน 

๑. ส ารวจการครอบครอง
พืน้ที่ของประชาชน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เปน็ปัจจุบนั  
๒. จัดท าฐานข้อมูลด้านพื้นที่
ที่อยู่ในเง่ือนไขการจัดที่ดิน ให้
เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัดอย่างมีประสิทธิผล
ต่อไป 
๓. บูรณาการท างาน/
งบประมาณ 
ในพืน้ที่ เพื่อขับเคลื่อน
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านน้ า และด้านการเกษตร/
อาชีพ 
เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย 
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

- คณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินระดับ
จังหวัด 
- ส านักงานการปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัด  
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- ส านักงานท่ีดิน
จังหวัด 
- ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้  
 

๓๐ การตรวจสอบและ
พิจารณาการท างาน
ของแรงงานต่างด้าว 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑ 
แรงงานต่าง
ด้าว 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- ข้อ ๕ การ
แก้ไขปัญหา
แรงงานต่าง
ด้าว ๓ 
สัญชาติ 

● ด้านเจ้าหน้าทีแ่ละการ
บรหิารจดัการ 
    ๑. อัตราก าลังของ
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
จังหวัดบางจังหวัดมีพ้ืนท่ีมาก 
และโดยส่วนใหญ่เป็นปุาและ
ภูเขา จึงไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบได้ทุกพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม 
    ๒. การบริหารจดัการ

๑. ผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตอ้ง
บูรณาการการท างานร่วมกนั 
และด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างจริงจัง ต่อเน่ือง และ
เด็ดขาด  
๒. สนบัสนนุใหน้ายจ้าง/
สถานประกอบการน าเข้า
แรงงานต่างด้าวมาท างาน

- ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด 
- ท่ีท าการปกครอง
จังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
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แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

(เมียนมา 
ลาว 
กัมพูชา)  

แรงงานต่างด้าวในปี 2559 
มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวที่
ผ่านมา 
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวต้อง
จ่ายค่าประกันสุขภาพ 2 ปี 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 ปี 
ซ่ึงนายจ้าง/สถานประกอบการ
บางแห่งไม่ต้องการจ้างต่อเนื่อง 
หรือไม่มีความม่ันใจว่าลูกจ้าง
ต่างด้าวจะท างานจนครบ 2 ปี 
หรือไมเ่พราะเกรงว่าแรงงาน
จะเปลี่ยนไปท างานกับนายจ้าง
รายอื่น เนื่องจากนายจ้างจะ
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้
แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ 
    ๓. ผลการจดทะเบียนยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ด้วยเหตุผล ดังน้ี 
       (๑) ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนสูงท าให้นายจ้าง/
สถานประกอบการรอ
ระยะเวลาใกล้สิ้นสุดการจด
ทะเบียน จึงจะพาแรงงานต่าง
ด้าวมาท างาน 
       (๒) นายจ้าง/แรงงานต่าง
ด้าวกลุ่มท่ีผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ และมีเอกสารท่ี
ประเทศต้นทางออกให้ คิดว่า
อายุของการตรวจลงตรา (วีซ่า) 
ยังคงเหลืออยู่ จึงยังไม่มาจด
ทะเบียน 
● ด้านนายจ้าง 
นายจ้างยังมีการลักลอบจ้าง

อย่างถูกกฎหมาย 
โดยการลดค่าใช้จ่ายและลด
ขั้นตอนการน าเข้า 
๓. การด าเนนิการกับแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยควรใช้รปูแบบ
เดียวกบัการส่งคนไทยไป
ท างานในต่างประเทศ 
๔. แรงงานต่างด้าวที่มหีนังสือ
เดนิทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแบบถูกต้อง 
ควรสามารถขอเปลี่ยนการ
ตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อ
ท างานได้ในลกัษณะเดียวกบั
ทีด่ าเนนิการในประเทศ
สิงคโปร ์
โดยอาจให้แรงงานท่ีต้องการ
ท างาน ท่ีเดินทางเข้าประเทศ
อย่างถูกต้องและสามารถหา
นายจ้างได้ สามารถยื่นขอ
อนุญาตท างานและเปล่ียนวีซ่า
ได้ โดยประเทศไทยจะไม่
ประสบปัญหาต้องตรวจ
สัญชาติเหมือนท่ีผ่านมา ท่ีต้อง
เปิดรับจดทะเบียนแรงงานโดย
ไม่มีหลักฐานใด ๆ มาแสดงตน 
แล้วให้ตรวจสัญชาติภายหลัง 
ซ่ึงสร้างความยุ่งยากและต้องใช้
งบประมาณในการด าเนินการ
สูง 
๕. ใช้มาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดกบันายจ้าง/
สถานประกอบการทีฝ่่าฝนื
กฎหมายเกี่ยวกับการจ้าง
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ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เพราะค่าแรงถูก และจ้าง
แรงงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาต
ให้ท างาน แต่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้ท างานกับตนเข้าท างาน 
(เป็นการท างานผิดนายจ้าง/ 
ผิดสถานท่ี) 
● ด้านลูกจ้าง  
    ๑. แรงงานต่างด้าว ๓ 
สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และ
กัมพูชา ขาดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท าให้ไม่ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง 
    ๒. แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ
การจดทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตให้ท างาน ท างานไม่
ครบตามสัญญาจ้าง ท าให้
นายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายโดย
ไม่คุ้มค่า 
    ๓. แรงงานต่างด้าวบางราย
มาอาศัยอยู่กินฉันสามี-ภรรยา
กับคนไทยโดยไม่มีการจด
ทะเบียนสมรส ท าให้เกิดปัญหา
ด้านสังคมและครอบครัว 
    ๔. แรงงานต่างด้าวเข้ามา
แย่งอาชีพของคนไทยในพื้นท่ี 
โดยการเป็นผู้ประกอบการเสีย
เอง                                                                                  

แรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย 
โดยลงโทษขั้นสูงสุด เพื่อให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาด้าน
ความมั่นคง และเพื่อปูองกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
๖. นายจ้าง/สถานประกอบ 
การที่มกีารจ้างแรงงานต่าง
ด้าวผดิกฎหมาย 
ควรมีโทษจ าคุกด้วย 
๗. การส่งแรงงานต่างด้าว
กลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ควรมี
มาตรการปอ้งกนัมิให้แรงงาน
ต่างด้าวกลับเข้ามาท างานอีก 
๘. อบรมใหค้วามรู้แกน่ายจ้าง 
ให้ทราบนโยบายการบรหิาร
จัดการแรงงานต่างด้าวของ
รัฐบาล 
ตลอดจนการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวท่ีถูกกฎหมาย สิทธิของ
นายจ้างและลูกจ้างตาม
กฎหมายแรงงาน  โดยวิทยากร
ท่ีมีความรู้จากส่วนกลาง 
๙. ในปัจจุบนั รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ยังไม่สามารถเจรจาข้อตกลง
เรื่องแรงงานกนัได ้
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการใน
ส่วนน้ีได้ จึงขอให้รัฐบาลเร่งรัด
การด าเนินการดังกล่าวให้
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงจะช่วยให้
ปัญหาการลักลอบท างานผิด
กฎหมายลดลง และนายจ้าง
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

สามารถจ้างแรงงานต่างด้าว 
ตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ 

๓๑ การจดทะเบียนเรือ
และการต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้
เรือประมง 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๒ 
Illegal, 
Unreported 
and 
Unregulate
d Fishing 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า
การเกษตร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
สาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ  
วาระ
ขับเคลื่อน 
- แก้ไข
ปัญหา
การค้า
มนุษย์และ
แรงงานต่าง
ด้าวผิด
กฎหมาย 

กฎหมายบางฉบับ เช่น พระ
ราชก าหนดการประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ ส่งผลกระทบต่อ
เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ท่ี
มีการใช้เครื่องมือประมงท่ีมี
รูปแบบเฉพาะ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรหา
ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้
ชาวประมงพื้นบ้านสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

- ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค 
- ส านักงานประมง
จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๓๒ การดูแลผู้สูงอายุ ● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน  
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
- ด้านท่ี 12 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 1 
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา  
วาระ
ขับเคลื่อน 
- เตรียม
ความพร้อม
สู่สังคมผู้สูง
วัย 

● กองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบ
อาชีพและการสนบัสนนุให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
๑. ผู้สูงอายุท่ีกู้ยืมเงินน าเงินไป
ใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเอื้อ
ประโยชน์กับผู้ค้ าประกัน ซ่ึง
ส่วนมากจะเป็นบุตร บางราย
ให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นบิดาหรือ
มารดากู้แทน และน าเงินทุนไป
ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น 
๒. การค้างช าระเงินคืน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓๓ การขยายผลการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน  
- ด้านท่ี ๓ 
ลดความ
เหลื่อมล้ า/
สร้างโอกาส
เข้าถึง
บริการ
ภาครัฐ 
- ด้านท่ี 12 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 1 
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ และ
ระบบ
การศึกษา  
วาระ
ขับเคลื่อน 
- เตรียม
ความพร้อม
สู่สังคมผู้สูง
วัย 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมี
จ านวนน้อย ในบางพื้นท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อย และไม่
สามารถปฏิบัติงานดูแล
ผู้สูงอายุได้จริง 

ควรด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
พื้นท่ีด าเนินโครงการ Long-
Term Care เพราะมีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน หรือน า
ประเด็นเข้าหารือกับ
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด เพื่อให้การด าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน 

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เครือข่ายทางสังคม   
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๓๔ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๘ 
การจัดการ
ขยะ 
● วาระ 
แห่งชาติ  
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๒ 
การบริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๔ 
การ
สาธารณสุข 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ  
- ข้อ ๓ 
สร้างระบบ
ก าจัดขยะ
ครบวงจร 

● ด้านเทคนิค 
ขาดการศึกษาและวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และผลกระทบทาง
สังคมอย่างรอบด้านในพื้นท่ีท่ี
จะเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
สถานีขนถ่าย และเส้นทาง
ขนส่งขยะมูลฝอย ท้ังก่อนและ
หลังการด าเนินการ 
● ด้านการบริหารจดัการ 
๑. หน่วยงานที่เปน็หน่วยงาน
หลักในการจัดการขยะมูลฝอย
ในพืน้ที่ ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอย และ
งบประมาณในการด าเนนิการ 
แม้จะมีเอกชนท่ีมีความพร้อม
ในการรับจ้างด าเนินการ แต่ก็
ใช้งบประมาณสูงเกินกว่า
ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 
๒. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวนมาก ยังไม่มี
บรกิารเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
๓. พื้นที่ในการก าจัดขยะหรือ
คัดแยกขยะไม่เพียงพอและอยู่
ใกล้ชุมชน 
ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัด
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นระบบการจัดการท่ีไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย
เป็นการเทกอง (Open 
Dump) และเผากลางแจ้ง 

● ด้านเทคนิค 
ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์
ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และผลกระทบทาง
สังคมอย่างรอบด้านในพื้นท่ีท่ี
จะใชเ้ป็นศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอย สถานีขนถ่าย และ
เส้นทางขนส่งขยะมูลฝอย ท้ัง
ก่อนและหลังการด าเนินการ  
● ด้านการบริหารจัดการ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทราบถึงบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ ตามหมวดที่ ๓ ว่าด้วย
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. สนบัสนนุงบประมาณให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถด าเนินการได้เต็ม
รูปแบบ 
โดยควรก าหนดในเชิงนโยบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรร
และการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการขยะมูลฝอยและ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๓. ควรก าหนดตัวชี้วดั
ความส าเร็จในการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นทกุแห่ง 
โดยให้ผลของการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด มีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณให้กับองค์กร

- ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัด 
- ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

(Open Burning)  
๔. การจัดระบบรวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชนระดบั
จังหวัด ยังไม่มีความก้าวหน้า
และยังไม่สามารถผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดระบบบริหารจัดการของเสีย
อันตราย (ในบางภูมิภาค เช่น 
ภาคใต้ ไม่มีโรงงานก าจัดของ
เสียอันตราย และมีระยะทาง
ในการขนส่งไกล โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
ก าจัดของเสียอันตรายต่อเท่ียว
สูง 
๕. การจัดหาพืน้ที่ก าจัดขยะ 
มูลฝอยของจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นประธานกลุ่ม cluster มี
ปญัหาการคดัค้านของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
ท่ีดินมีราคาแพง และการขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ีในกรณีท่ีเป็น
ท่ีดินของรัฐต้องใช้ระยะ
เวลานาน 
๖. ฐานข้อมูลด้านการจดัการ
ขยะมูลฝอย ได้แก่ ปริมาณ
ขยะ ปริมาณขยะสะสม 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มี
หลายหน่วยงานร่วม
ด าเนนิการ แต่ยังขาดการ 
บูรณาการข้อมูล 
ท าให้ฐานข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกัน 
๗. ขาดกฎระเบียบ ข้อบังคบั 

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
๔. จัดสรรทีด่นิส าหรบัก าจัด
ขยะมูลฝอยทีห่่างไกลจากเขต
ชุมชน โดยน าพืน้ที่สาธารณะ
ประโยชน์มาใช้เปน็พืน้ทีก่ าจัด
ขยะมูลฝอย และปรับปรุง
ขั้นตอน วิธีการ ในการขอใช้
พื้นท่ีให้ง่าย และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
๕. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควร
บูรณาการจดัท าฐานขอ้มูล
กลางด้านการจดัการขยะมูล
ฝอย 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ร่วมกัน 
๖. หน่วยงานส่วนกลางควร
ออกกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคบัเกี่ยวกับการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
เช่น เทศบัญญัติเก็บขนขยะมูล
ฝอยแบบแยกประเภท เทศ
บัญญัติการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
ก าจัดมูลฝอย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและ
สะท้อนต้นทุนการจัดการขยะ
มูลฝอยท้ังระบบ   
๗. ทบทวนการตีความเรื่อง
ขยะเปน็ทรัพย์สิน 
๘. ปรับปรุงกฎระเบยีบ
เกี่ยวกบัการลงทนุระบบก าจัด
ขยะส าหรับภาคเอกชน ให้มี
ความยืดหยุน่มากขึน้ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอย 
เช่น เทศบัญญัติเก็บขนขยะมูล
ฝอยแบบแยกประเภท เทศ
บัญญัติการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
ก าจัดมูลฝอย และ
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและ
สะท้อนต้นทุนการจัดการขยะ
มูลฝอยท้ังระบบ 
๘. การตคีวามให้ขยะเปน็
ทรพัย์สนิท าใหก้ารจ้างเอกชน
ด าเนนิการบรหิารจัดการขยะ
ต้องเข้าสู่กระบวนการ 
ตามพระราชบัญญตักิารให้
เอกชนร่วมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ 
๙. การเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวจากนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้
อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ
ขยะสูงขึ้นทุกปี 
แต่การจัดสรรงบประมาณของ
เมืองท่องเท่ียวกลับไม่ได้
พิจารณาถึงปัจจัยด้านปริมาณ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ก่อให้เกิดของเสียในพื้นท่ี 
๑๐. การจดัท ารายละเอียด 
แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรบั
การสนบัสนนุงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏบิตัิการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

โดยเฉพาะการลงทุนการคัด
แยกขยะท่ีเข้าข่ายเป็นกิจการ
ตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และควรมีการซักซ้อมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้าใจต่อการให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
๙. ก าหนดให้องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดัทกุแห่ง หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งและก าจัดของ
เสียอันตรายในพืน้ทีค่าบเกี่ยว
หลายจังหวัดที่มีความ
ต่อเนื่องกนั 
โดยเฉพาะจังหวัดท่ีไม่มีโรงงาน
ก าจัดของเสียอันตรายและมี
ระยะทางไกลในการขนส่ง 
๑๐. รัฐบาลควรจัดสรร
งบประมาณโดยค านึงถึง
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นทีจ่ังหวัดด้วย 
● ด้านการมีส่วนร่วม 
๑. รณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
เห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ในการคัดแยกขยะใน
พื้นท่ี 
๒. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
การใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ในการเกษตรเพื่อลด
ภาระในการก าจัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ระดับจังหวดั มีขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิและหลกัเกณฑ์ในการ
ด าเนนิโครงการทียุ่่งยาก 
หากไม่มีความพร้อมทุกด้านจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา 
๑๑. ระเบียบ กฎหมายใน
ปัจจุบนัไม่เอื้อต่อการลงทนุ
ระบบก าจัดขยะส าหรบั
ภาคเอกชนในการใช้รปูแบบ
ผสมผสานการคดัแยก 
ร่วมกบัวิธีการก าจัดขยะ
รูปแบบอืน่ 
● ด้านการมีส่วนร่วม 
ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้
ความส าคัญในการคัดแยกขยะ
เท่าท่ีควร 

 
 

๓๕ การด าเนนิงาน
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีไทย  
 

● วาระ
แห่งชาติ 
๑๑ ด้าน  
- ด้านท่ี ๔ 
ท่องเท่ียว
วิถีไทย 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรูป/
บริหาร ๖ 
ด้าน  
- คณะท่ี ๖ 
การ
ท่องเท่ียว
วัฒนธรรม
และกีฬา 
วาระปฏิรปู 
- ส่งเสริม
การเป็น
ศูนย์กลาง
การ
ท่องเท่ียวใน
ภูมิภาค 
- การ

๑. จังหวัดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเล ซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลักใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ต้องใช้
งบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
จ านวนมากในการลาดตระเวน 
และช่วยเหลือนักท่องเท่ียว แต่
มีงบประมาณจ ากัด 
๒. จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอใน
การเฝูาระวังปูองกันและ
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
๓. การเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเท่ียวจ านวนมากและ
อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น เกิดการ

๑. ควรจัดตั้งกองทุนร่วมท่ีเกิด
จากการเก็บค่าธรรมเนียมใน
เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวและใช้แก้ไขปัญหา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี เช่น การจัด
ให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย การจัดท าทุ่น
ผูกลูกเรือ การพัฒนาบุคลากร 
อาสาสมัครเพื่อดูแล
นักท่องเท่ียว และการ
จัดบริการห้องสุขา เป็นต้น 
๒. จัดต้ังโรงบ าบัดน้ าเสียใน
จังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางทะเลให้เพียงพอกับ
ปริมาณน้ าเสีย 
 

ส านักงานจังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 
วาระ
ขับเคลื่อน 
- พัฒนา 
การ
ท่องเท่ียว
ทุกมิติ 
 

ขยายตัวของเมือง น ามาซ่ึง
ปัญหาในการจัดการขยะมูล
ฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 

๓. ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดย
ค านึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติ 
(carrying capacity) และ
ศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเอง
ของธรรมชาติ โดยการควบคุม
จ านวนท่ีพัก สถาน
ประกอบการให้เป็นไปตามผัง
เมืองรวม พร้อมกับออก
ข้อก าหนดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

๓๖ การปอ้งกนัและ
ปราบปรามการค้า
มนษุย ์

● วาระ
แห่งชาติ 
11 ด้าน 
- ด้านท่ี 5 
การปูองกัน
และ
ปราบปราม
การค้า
มนุษย์ 

- - ๑. หน่วยงานและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องควรตระหนักและให้
ความส าคัญในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 
๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ 
ทักษะ ท่ีจ าเป็นส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์จังหวัด อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
๓. ก าหนดมาตรการหรือสร้าง
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัด เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ 
ค่าเสี่ยงภัย หรือหลักประกัน
ชีวิต เป็นต้น 
๔. ก าหนดมาตรการในการ
ปูองกันการลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายของเยาวชนท่ี
จะเข้ามาท างานในประเทศไทย 

- ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
- ต ารวจภูธรจังหวัด 
- ต ารวจตรวจคนเข้า
เมือง 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

ซ่ึงอาจเสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่อของกระบวนการค้า
มนุษย์ 

๓๗ การบริหารจดัการน้ า
อย่างเป็นระบบ 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
- ด้านท่ี 9 
การบริหาร
จัดการน้ า 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี ๕ 
ความมั่นคง 
ลดความ
เหลื่อมล้ า 
การเกษตร 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
วาระ
เร่งด่วน 
การแก้ไข
ปัญหาตาม
พันธกรณี
ระหว่าง
ประเทศ 
วาระปฏิรปู 
- ภาค
การเกษตร
วาระ
ขับเคลื่อน        
- ปรับ
โครงสร้าง
การ
เพาะปลูก
พืช

๑. น้ าต้นทุนมีปริมาณจ ากัด 
๒. ขาดแหล่งกักเก็บน้ า 
๓. ขาดระบบส่งน้ าในพื้นท่ี
นอกเขตชลประทาน 
๔. ขาดความชัดเจนในการ
บริหารจัดการน้ า ท าให้
เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ 
และยังคงท าเกษตรกรรม
แบบเดิมในท่ีท ากินท่ีสืบทอด
มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 
๕. ขาดหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ท าใหข้าด
เอกภาพในการบริหารจัดการ
น้ า              
 

● การบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 
๑. ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ฟื้นฟูป่าไม้ 
และอนุรักษ์ป่า 
๒. ฟื้นฟแูละพัฒนาแหล่งกัก
เก็บน้ าตามธรรมชาติ เช่น แก้ม
ลิง คลองธรรมชาติ  
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งเก็บ
กักน้ า ขุดลอกอ่างเก็บน้ าชุมชน 
สร้างฝายทดน้ านอกเขต
ชลประทาน 
๔. สร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน 
๕. หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ
บูรณาการร่วมกับเกษตรกร
และชุมชนปฏิรูปกระบวนการ
บริหารจัดการน้ า 
ในก่อสร้างและขยายระบบส่ง
น้ าในพื้นท่ี น้ัน ภาครัฐอาจ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่วน
เกษตรกรสนับสนุนแรงงาน 
เป็นต้น 
๖. จัดท าแผนท่ี zoning ให้มี
ความชัดเจน และออกระเบียบ
การจ่ายเงินค่าชดเชยให้เฉพาะ
กรณีท่ีสินค้าเกษตรมีราคา
ตกต่ า เกิดภัยพิบัติ หรือ
ผลผลิตเสียหาย อยู่ในเขต 
zoning  

- ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
- ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
- ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
- ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 
- โครงการชลประทาน
จังหวัด 
- ส านักงาน
ชลประทาน 
- ส านักทรัพยากรน้ า
ภาค 
- ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 
- ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์  
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แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

เกษตรกร 
(zoning) 
● กขร. 
ขับเคลื่อน 
5 ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- ข้อ ๗ การ
บริหาร
จัดการน้ า 

๓๘ การจัดการน้ าเสีย ● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน 
- ด้านท่ี 9 
การบริหาร
จัดการน้ า 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
มั่นคง 
- ข้อ 7 การ
บริหาร
จัดการน้ า 

1. ไม่มีท่ีบ าบัดน้ าเสียท่ีได้
มาตรฐาน 
2. ประชาชนยังขาดจิตส านึก
ในการจัดการน้ าเสีย 

1. สนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียน าร่อง
ขนาดเล็ก และระบบบ าบัดน้ า
เสียชุมชน 
๒. สร้างองค์ความรู้ และความ
ตระหนักในการจัดการน้ าเสีย
ในทุกระดับ  

ส านักงานการประปา 
สาขา 

๓๙ การจัดสรรทีด่นิท ากนิ
ให้ประชาชนที่ยากจน 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
18 ด้าน  
- ด้านท่ี 13 
การจัดท่ีดิน
ท ากินให้
ชุมชน  

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน  
• ด้าน
เศรษฐกิจ 
- ข้อ ๙ การ
จัดหาท่ีดิน
ให้แก่ผู้ไม่มี
ท่ีท ากิน  

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินใน
พื้นท่ียังไม่สามารถจัดซ้ือท่ีดิน
เอกชน เพื่อน ามาจัดสรรให้กับ
ผู้ยื่นค าร้องขอได้ เนื่องจาก
ท่ีดินแปลงใหญ่มีผู้น ามาเสนอ
ขายจ านวนน้อยราย และเป็น
ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสมท่ีจะ
ท าการเกษตร หรือต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการ
ปรับปรุงพัฒนา จึงไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน 

- ส านักงานการปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัด 

๔๐ การผ่านพิธีการใบขน
สินค้าเข้าส าหรับ
สินค้าท่ีต้องมี
ใบอนุญาตตามระบบ 
NSW (National 

● นโยบาย
เร่งด่วน 
๑๘ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑๘ 
NSW  

 NSW เป็นเรื่องใหม่ ประชาชน 
และผูป้ระกอบการจึงยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง และยังคง
ยึดติดกับรูปแบบเดิม                                                

- ควรจัดประชุมเพื่อให้ความรู้
ในพื้นท่ีใหม้ากขึ้น       
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ท า
ความเข้าใจกับประชาชนและ
ผู้ประกอบการ           

ด่านศุลกากร 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

Single Window) ณ 
จุดผ่อนปรน 

๔๑ การจัดให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
คนพกิาร 

- ● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
สังคม วิจัย 
และ
จิตวิทยา 
- ข้อ 8 การ
จัดให้มีส่ิง
อ านวย
ความ
สะดวก
ส าหรับคน
พิการและ
ทุกคน
เข้าถึงได้ 

๑. ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ
เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญในการจัด
ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการและทุกคน
เข้าถึงได้ ท าให้การด าเนินงาน
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
๒. หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชน ไม่ให้ความส าคัญ
ในการจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกเท่าท่ีควร หรือจัดให้มี 
แต่ไม่ครบถ้วน ท้ัง 5 ประเภท 
และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. ขาดกฎหมายบังคับ
หน่วยงานราชการในการจัดให้
มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ 
๔. ขาดความรู้เรื่องแบบการ
ก่อสร้างอาคารตามหลักการ
อารยสถาปัตย์ 

- ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 
 

๔๒ การแก้ไขปญัหาสินค้า
ยางพารา 

● วาระ
แห่งชาติ 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๙ 
การแก้ไข
ปัญหา
ยางพารา 

● กขร. 
ขับเคลื่อน 
๕ ด้าน 
• ด้าน
เศรษฐกิจ  
- ด้านท่ี ๑๕ 
มาตรการ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร
และสินค้า
เกษตร 

๑. การแปรรูปยางพาราของ
ประเทศไทย เป็นการแปร
รูปแบบท่ีก่อให้เกิดมูลค่าน้อย 
๒. ขาดปัจจัยการผลิต  
๓. ขาดแหล่งเงินทุน 
๔. การรวมกลุ่มเกษตรกรปลูก
ยางพาราไม่เข็มแข็ง 
๕. การผลิตยางพารา ใน
ลักษณะเชิงเดี่ยว ซ่ึงมีความ
เสี่ยงในเรื่องของราคาผลผลิต 
๖. สภาพพื้นท่ีบางส่วนไม่
เหมาะสมในการปลูกยางพารา 
ท าให้ไดผ้ลผลิตต่ า 

1. ควรสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรมและพัฒนาสู่ระบบ
ตลาดและการเพิ่มมูลค่าการ
แปรรูปการผลิต 
2. รัฐบาลควรส่งเสริมปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม 
๓. ควรเน้นให้มีการลดต้นทุน
การผลิตโดยการผสมปุ๋ยใช้เอง
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นต้น 
๔. สนับสนุนโรงงานแปรรูป
ยางพาราในพื้นท่ีและกลุ่มท่ีมี
ศักยภาพ 

- ส านักงานเกษตร
จังหวัด 
- ส านักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- การยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.)  
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

 
๕. ควรให้มีการท ากิจกรรม
เสริมในสวนยางพารา เช่นการ
ปลูกพืชร่วมหรือแซมในสวน
ยางพารา หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ 
๖. ควรก าหนดพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ให้เหมาะสม โดยก าหนด 
zoning พื้นท่ีเพาะปลูก
ยางพาราให้ชัดเจน ท้ังนี้ อาจ
ออกระเบียบกระทรวงในการ
ก าหนดพื้นท่ีการเพาะปลูก
ยางพารา 

๔๓ การส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร 

● วาระ
แห่งชาติ 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๑o 
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม 

● คณะ 
ท างาน
ขับเคลื่อน
ประชารัฐ 
- ด้านท่ี ๓ 
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม และ
วิสาหกิจ
เริ่มต้น 
(startup) 
- ด้านท่ี ๔ 
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 
- ด้านท่ี ๑๐ 
พัฒนาการ
เกษตร
สมัยใหม่ 
 

๑. เกษตรกรยังยึดถือแนว
ทางการด าเนินชีวิตแบบเดิม ไม่
ยอมรับแนวคิด เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  
๒. การด าเนินกิจกรรมใน
ลักษณะกลุ่มเกษตรกรอย่าง
แท้จริงมีน้อย และไม่เห็นผลชัด
ในเชิงประจักษ์ 

ควรให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร 
เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาการเกษตร และการ
รวมกลุ่ม ตลอดจนจัดหา
ต้นแบบในการเรียนรู้ 

- ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัด 
- ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานในพื้นที่ต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย                            
แบบบูรณาการของรัฐบาล 

ที ่
ประเดน็ด าเนนิการใน

พืน้ที ่

ความสอดคล้องเชื่อมโยง 

ปญัหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่

ด าเนนิการในพืน้ที ่นโยบาย
ของรัฐบาล 

การแปลง
นโยบาย
ไปสู่การ

ปฏบิตัิ/การ
ขับเคลื่อน 

๔๔ การส่งเสริมการผลติ/
ลดตน้ทนุ/กระจาย
สินค้าทางการเกษตร 

● นโยบาย 
๑๑ ด้าน 
- ด้านท่ี ๖ 
เพิ่ม
ศักยภาพ
ทาง
เศรษฐกิจ 

● การ
ขับเคลื่อน/
ปฏิรปู/
บรหิาร ๖ 
ด้าน 
- คณะท่ี 2 
เศรษฐกิจ 
การเงิน 
การคลัง
ลงทุน
ภาครัฐ และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. การด าเนินงานแต่ละ
กิจกรรมเป็นนโยบายเร่งด่วน มี
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
น้อย 
๒. นโยบายในการด าเนินงาน
และงบประมาณท่ีได้รับไม่
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณช้ากว่า
แผนการด าเนินงานท่ีส่วนกลาง
ก าหนด 
3. วิธีการปฏิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้เกิด
ความสับสนในการด าเนินงาน 
4. นโยบายบางประการมีความ
ล่าช้า ไม่ทันกับการแก้ไข
ปัญหาในพื้นท่ี ท าให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์ไม่เต็มท่ี 

๑. ควรก าหนดระยะเวลา
ล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลา
เตรียมการ และท าความเข้าใจ
มากขึ้น 
2. ควรจัดสรรงบประมาณให้
พร้อมกับนโยบายในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้พ้ืนท่ี
สามารถวางแผนในการปฏิบัติ
ได้ตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 
3. ควรก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และครบถ้วนตาม
กระบวนการ 
4. ควรวางแผนการด าเนินงาน
แต่ละนโยบายให้สอดคล้องกับ
ห้วงเวลา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรไดอ้ย่างทันท่วงที 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เกษตรกร 

- ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 
- ส านักงานเกษตร
จังหวัด 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 


