สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ฉบับที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

รัฐบาล "ยิ่งลักษณ” เปดโครงการ
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มัดใจคนเมือง
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี เปดเผยหลังการปรับคณะรัฐมนตรีเสร็จสิน้ ลงวา ขณะนีค้ ณะ
รัฐบาลพรอมแลวทีจ่ ะเดินหนาบริหารราชการประเทศ ซึง่ กำลังกาวขามผาน
ปท่ี 2 ไปสูป ท ่ี 3 โดยในชวงครึง่ หลังของเทอม (4 ป) การขับเคลือ่ นนโยบาย
เพือ่ วางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะมีใหเห็นอยางตอเนือ่ ง
หลังจากครึ่งแรกของเทอม รัฐบาลตองดำเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพื่อ
ใหเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน ไมวาจะเปนโครงการจำนำขาว โครงการ
รถคันแรก หรือการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 300 บาท
“นับจากนี้นโยบายหวือหวา กระตุนเม็ดเงินในภาคประชาชนจะลด
นอยลง เพราะเปนสิ่งที่รัฐบาลเนนย้ำไปแลวในชวง 2 ปแรกของการบริหาร
ประเทศ ตอไปเราจะเนนนโยบายที่สรางการเติบโตในระยะยาวอยางยั่งยืน
เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ โครงการดานสังคม การยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชน จะถูกทำใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในคนทุกกลุม”
นางสาวยิ่งลักษณ กลาววา หลังจากไดพบปะประชาชน รับรูความ
ตองการและความเดือดรอน พบวาปจจุบันคนในเขตเมืองมีความตองการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ความเปนอยูไ มนอ ย ทัง้ ดานสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อใหชุมชนมีความนาอยู ปลอดภัย และดีตอสุขภาพ ที่
กลาวถึงนีร้ วมพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง เทศบาลนครของสวนภูมิภาค 76 จังหวัด รวมทั้งเมืองพัทยา
ดวย และเพือ่ ตอบสนองความตองการของชาวเมืองทัว่ ประเทศ รัฐบาลจึงได
เปดตัวโครงการ “รอยมือสรางเมือง” ขึน้ เพือ่ พัฒนาชุมชนเมืองดวยการให
เงินทุนสนับสนุน และใหคนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวมตัดสินใจในสิง่ ทีต่ นตองการ ซึง่
จะชวยเสริมสรางความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยดวย
“โครงการรอยมือสรางเมือง ไดแรงบันดาลใจมาจากกองทุนหมูบ า น
ซึง่ รัฐบาลเคยจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหเงินสนับสนุนตอบสนองความตองการในแตละ
พืน้ ทีแ่ กหมูบ า นราว 80,000 แหงทัว่ ประเทศ เมือ่ เราใหโอกาสคนในหมูบ า น
พื้นที่หางไกลแลว ก็ตองยอนกลับมาใหโอกาสคนในชุมชนเมืองดวย เพราะ
เราพบวาพืน้ ทีใ่ นเขตเมืองสวนใหญมขี อ จำกัดดานการพัฒนาชุมชน การขาด
แคลนงบประมาณและการมีสว นรวมของประชาชนในระดับพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การขาดโอกาสในการคิด การเลือก ตามความตองการของตน”
ทั้งนี้ หนวยงานที่จะรวมดูแลโครงการรอยมือสรางเมืองดังกลาว
ประกอบดวย สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, คณะ
อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัดหรือคณะทำงานโครงการ
พัฒนาเมืองจังหวัด, คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการหรือคณะทำงาน
โครงการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร, คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล,
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย และกรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิวฒ
ั นธำรง
บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนหัวหอกผลักดันโครงการ

นางสาวยิง่ ลักษณ ยังกลาวอีกวา รัฐบาลจะใหเงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนา
ชุมชนเมืองในวงเงินระหวาง 500,000-2,000,000 บาท โดยโครงการที่จะ
นำเสนอเพือ่ ขอเงินสนับสนุนไดนน้ั จะตองเปนประโยชนในการพัฒนาชุมชน
ทีผ่ จู ดั ทำโครงการอาศัยอยู ไมวา จะเปนในดานเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น
“โครงการนีจ้ ะใชเงินไมมากนัก เบือ้ งตนกำหนดไวทร่ี าวปละ 800
ลานบาท ผูท ม่ี สี ทิ ธิเสนอโครงการ จะตองเปนชุมชนในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ 50 เขต รวมถึงกลุมหมูบาน กลุม
หมูบานจัดสรร กลุมอาคารชุด กลุมชุมชนจดทะเบียนที่รวมตัวกันตั้งแต
100 หลังคาเรือนขึน้ ไป กลุม ประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมือง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนดจำนวน 50 ครัวเรือนขึ้นไป”
ในสวนของขัน้ ตอนการขอรับการสนับสนุนนัน้ จะ เริม่ ตนจากผูเ สนอ
โครงการตองยื่นแบบ คพม.10 เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาซึ่งขั้นตอน
ทั้งหมดจะใชเวลาสูงสุดที่ประมาณ 90 วัน

“ตอไปนี้ หากชุมชนเมืองใดตองการเงินทุนเพื่อสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาภายในชุมชน สามารถทำเรือ่ งขอมาได ยกตัวอยางเชน ชุมชนเมือง
แหงหนึ่งตองการสรางศูนยการเลี้ยงเด็ก (Child Center) ก็สามารถทำเรื่อง
ขอสนับสนุนมาได โครงการนี้จะเปนประโยชนในแงที่ผูอาศัยอยูในชุมชน
จะสามารถเลือกสิง่ ทีต่ อ งการได โดยไดรบั การสนับสนุนดานเงินทุนจากรัฐบาล
ถือเปนการใหทต่ี รงจุด เพราะเปนสิง่ ทีป่ ระชาชนในชุมชนตองการ โดยชุมชน
ที่สนใจ สามารถนำเสนอโครงการไดแลวตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค.2556”
สวนการตรวจสอบและประเมินผลโครงการนั้น นายกรัฐมนตรี
กลาวเพิ่มเติมวา เปนหนาที่ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
ซึง่ จะทำหนาทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามและประเมินผล
พรอมขอเสนอแนะตอคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และตอคณะกรรมการใหญ
1

คำกลาว

ทานนายกรัฐมนตรี

ประธานการประชุมผูวาราชการจังหวัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการชี้แจง

ปฏิบัติการรอยมือสรางเมือง
เมื่อวันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2556

นีส้ ง่ิ ทีเ่ ราจะดำเนินการคือวา เราจะบูรณาการแผนทีซ่ ง่ึ วันนีเ้ ชือ่ วาทุกหนวย
หลายหนวยมีแผนทีอ่ ยู เราจะมาบูรณาการเปน Base แบบเดียวกันดวยการ
ใชสดั สวนมาตรฐานสวนทีเ่ ปนสัดสวนเดียวกัน คือ 1 : 4,000 กับ 1 : 50,000
ซึ่งในเบื้องตนเราจะมีหนวยงานกลางในการบูรณาการแผนที่นี้ และเราจะ
นำเอาขอมูลทั้งหมดมาบูรณาการเปนแผนที่เดียวกัน วางเปนชั้นๆ เพื่อที่จะ
ใหทกุ จังหวัดไดนำเอาแผนทีน่ ไ้ี ปใช และรวมกับทองถิน่ ดวย ทีส่ ำคัญเราจะ
สำรวจในเรือ่ งของพืน้ ทีว่ า พืน้ ทีไ่ หนเหมาะจะเพาะปลูกอะไร นีจ่ ะเปนจุดสำคัญ
โดยการเพาะปลูกนี้เราจะเริ่มวางชั้น layer ความสัมพันธคือเรื่องของการ
บริหารจัดการน้ำ แปลวาอยางเชนพืน้ ทีภ่ าคอีสานทานจะพบวาบางครัง้ พืน้ ดิน
มีปญ
 หาภัยแลง ถาเราจะไปปลูกพืชทีใ่ ชนำ้ มาก แนนอนผลผลิตทีภ่ าคอีสาน
จะไดรบั ก็อาจจะไมเทากับภาคเหนือ ดังนัน้ เราก็จะมาดู ทางดานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมก็จะมาดูวา สภาพพืน้ ดินเปนอยางไร แหลง
น้ำภายใต กบอ. เราจะมีการพัฒนาเพื่อใหเพาะปลูกไดอยางไร และสุดทาย
แลวพืชทีเ่ หมาะสมตอภาคการเกษตรนัน้ จะปลูกอะไร หรือบางทีพ่ น้ื ทีก่ ลาง
น้ำเจอน้ำทวมซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เราอาจจะบอกวาชวงฤดูน้ำหลากแบบนี้เรา
ทำอยางอืน่ ไดไหม บางสวนจะทำประมงบางหรืออะไรตางๆ สิง่ ตางๆ เหลานี้
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะบูรณาการคำวาโซนนิง่ เพือ่ ใหแตละทีน่ น้ั มีเขตพืน้ ทีท่ จ่ี ะดูแล
และสงเสริม แตกเ็ รียนวาโซนนิง่ นีไ้ มไดบอกวาจะเปนขอหามหรือเปนกฎหมาย
แตจะเปนเขตทีเ่ ราแนะนำ เพราะสุดทายสิง่ ทีเ่ ราอยากจะไดรบั คือวาเราอยาก
ใหพน่ี อ งเกษตรกรหรือพีน่ อ งประชาชนทุกทานนัน้ ไดผลผลิตออกมาไดประโยชน
อยางสูงสุด และเหมาะกับสภาพภูมิอากาศดวยเชนกัน
โครงการนีเ้ ราจะเอาชัน้ Layer ของพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกโซนนิง่ ทีแ่ นะนำ
แลวมาบวกกับเรือ่ งของน้ำคือบริหารจัดการน้ำ วามีนำ้ ในการดูแลเพียงพอไหม
ไปถึงแหลงตนน้ำไหม และสุดทายชัน้ ของการบริหารเรือ่ งของโครงสรางพืน้ ฐาน
วา โครงสรางพืน้ ฐานไปยังจุดทีร่ บั สงสินคาหรือไม ยกตัวอยางวาพืน้ ทีต่ น น้ำ
เชน ทีด่ ฉิ นั ไปกำแพงเพชร บอกวาพืน้ ทีน่ ป้ี ลูกมันสำปะหลังมาก ถาเราจะไป
รับไปสงโรงงานทีท่ ำแปรรูปมันสำปะหลัง จะเปนทางดานของมันเสนหรือวา
แปงมัน จะไปอยางไร และสุดทายไปถึงโรงงานทีป่ ลายทาง แลวเขาจะสงออก
อยางไร นีค่ อื สิง่ ทีถ่ า เรามีการเชือ่ มกันใหชดั เจน เราเชือ่ มตามหวงโซการผลิต
เราเชื่อมตามเสนทางผลผลิตทั้งหมดไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม แปลวา
ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ นี้ ก็จะทำใหตน ทุนขนสงโดยรวมลดลง และทีส่ ำคัญ
คือจะกลับมาทำใหรายไดของจังหวัดนั้นโตขึ้น หรือแมกระทั่งเรื่องของการ
เชือ่ มพืน้ ทีท่ เ่ี ปนพืน้ ทีท่ อ งเทีย่ ว ถาเราบอกวาจังหวัดนีม้ สี ถานทีท่ อ งเทีย่ วทีด่ ี
แตถนนตัดไมได และก็ไมมีพี่นองประชาชนหรือนักทองเที่ยวไป เราจะทำ
อยางไรใหเชือ่ มเมืองตอเมือง หรือเชือ่ มเมืองหลักทีม่ ปี ระชากรอยูเ ยอะ แลว
ไดมีโอกาสไดไปยังสถานที่สำคัญ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ก็จะเปนขั้นตอนที่เราจะ
นำยุทธศาสตรประเทศ 4 ประการนั้นลงมาขับเคลื่อนภายใตเนื้องานที่ดิฉัน
เรียนวาเราก็จะมาวางบนแผนที่นี้ แลวทางรัฐบาลก็จะลงไปควบคูกับทาง
สภาพัฒนฯ ทีจ่ ะทำงานกับกระทรวงมหาดไทย โดยจะลงไปประชุมยังพืน้ ที่
แตละจังหวัดเพือ่ ทำยุทธศาสตรจงั หวัด เพราะวาบางครัง้ เราดูภาพใหญเรียบ
รอยแลว แตในเรือ่ งลงรายละเอียดจังหวัดนัน้ ยังมีความตองการทีต่ อ งด เชน
ในจังหวัดนีม้ โี รงงานอุตสาหกรรมใหญ เปนแหลงทีจ่ ะตองรับวัตถุดบิ เราทีไ่ หน
หรือวาจังหวัดทีม่ ผี ลไม อยางเหตุการณวนั นีเ้ ลยบอกวามีผลไม จังหวัดจันทบุรี
ปลูกผลไมมากชวงนี้ และจะสงออกขายไปยังจังหวัดใกลเคียง จะไปอยางไร
จะทำอยางไรใหผลไมสดอยูต ลอดเวลา เสนทางตางๆ เหลานีเ้ ราจะไปทำเวิรค ชอป
กันในจังหวัด ตองขออนุญาตเรียนวาคงจะฝากเรียนทางดานของจังหวัดไวดว ย
และเราคงจะประชุมกันกับทางผูว า ราชการจังหวัด ทองถิน่ และภาคเอกชน
ทัง้ หมด เพือ่ ทีเ่ ราจะไดมาถกกันอยางใกลชดิ และกำหนดเปนยุทธศาสตรจงั หวัด
ซึง่ เปนยุทธศาสตรทส่ี ำคัญ เมือ่ เห็นยุทธศาสตรจงั หวัดแลว การสงเสริมการ
ลงทุน การจัดสรรงบประมาณ ก็จะสามารถจัดสรรไดถกู ตองสอดคลอง และ

เรียนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, ทานรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี, ทานรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงฯ, ทานผูว า ราชการจังหวัด
ทุกทาน, คณะกรรมการกองทุนหมูบ า นและชุมชนเมืองแหงชาติ, ทานนายก
เทศบาลนคร นายกเทศบาลเมืองและผูมีเกียรติทุกทาน
ตองขออนุญาตเรียนวาการประชุมครัง้ นีน้ อกจากจะเปนการมารวม
ในการเชิญหัวหนาสวนราชการทีเ่ กีย่ วของมารับฟงเรือ่ งของโครงการปฏิบตั ิ
การทีร่ ฐั บาลไดมกี ารบูรณาการในการทีจ่ ะออกนโยบายสำหรับทีจ่ ะตอบโจทย
ชุมชนเมือง ลำดับตอไปดิฉนั ขออนุญาตถือโอกาสวาทุกทานมาทีน่ แ่ี ลว ขอถือ
โอกาสใชวาระนีใ้ นการทีจ่ ะชีแ้ จงหรือเลารายละเอียดทีร่ ฐั บาลจะทำงานหลัง
จากนี้บาง ขออนุญาตไปที่เรื่องแรกกอน
คือ “โครงการรอยมือสรางเมือง” เรียนวา ทีม่ ารัฐบาลมีนโยบาย
หลายโครงการไมวา จะเปนเรือ่ งของกองทุนหมูบ า น โครงการ SML สวนใหญ
ก็จะเปนโครงการที่ตอบโจทยที่จะใหประชาชนนั้นไดตัดสินใจการใชเงินใน
การแกปญหาในชุมชนทุกที่ แตสำหรับอำเภอเมืองหรือเขตเทศบาลนั้นมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีการพัฒนาไป ดังนั้นบางครั้งในโจทย
บางโจทยอาจจะไมสามารถตอบโจทยในชุมชนเมืองได จึงเปนทีม่ าของโครงการ
รอยมือสรางเมือง ทีอ่ ยากจะชวยเติมเต็มความตองการของชุมชนเมือง ตอง
เรียนวาเบื้องตนการที่เราจะไปหาความตองการของชุมชนเมืองแตละที่ก็มี
ความตองการที่หลากหลาย และการที่จะใหชุมชนนั้นรวมกลุมเพื่อที่จะให
เกิดการเปนชุมชน อยางเชน กองทุนหมูบานหรือ SML ก็เปนการที่จะตอง
ใชเวลาและอาจจะไมทันกับความตองการของชุมชนเมือง บางครั้งพี่นอง
ประชาชนไดยายมาทำงานในอำเภอเมืองตางๆ ก็อาจจะมีความตองการที่
หลากหลาย ดังนัน้ จึงเปนทีม่ าของโครงการนี้ ซึง่ เปนโครงการรอยมือสราง
เมืองทีเ่ ราอยากจะเห็นความตองการของชุมชนอยางแทจริง ทีจ่ ะใหชมุ ชนนัน้
บอกมาวาตองการอะไร ภาครัฐจะทำหนาทีใ่ นการบูรณาการความตองการนัน้
ใหตรงกับความตองการของชุมชน นี่คือสิ่งที่เปนที่มาของนโยบายนี้
ตองเรียนวาเดี๋ยวคงจะมีทานรัฐมนตรีฯ นิวัฒนธำรง กับผูที่เกี่ยว
ของจะไดมาบรรยาย ดิฉนั คงไมไปแตะในรายละเอียด แตเรียนวาดิฉนั อยาก
เห็นกระบวนการในการทำงานตัง้ แตสว นทองถิน่ ไปถึงจังหวัดนัน้ เรารวมกัน
ทำวาทำอยางไรใหพน่ี อ งประชาชนมีสว นรวมใหมากทีส่ ดุ และรวมกันเสนอ
ปญหาตางๆ รวมถึงการสรุปแนวแกไข ถาไดตกผลึกรวมกันตามเงื่อนไขที่
รัฐบาลไดมีการประกาศไว ก็จะไดนำโครงการเหลานี้มาเสนอเพื่อจะไดรับ
งบประมาณและลงไปพัฒนาตอไป นี่คือที่มาที่เราอยากไดรับความรวมมือ
จากทุกทาน อันนี้เปนเรื่องแรกที่ขออนุญาตเรียน
เรือ่ งตอไป ขออนุญาตใชเวทีนเ้ี รียนวาในชวงทีผ่ า นมาตัง้ แตในสวน
ของตนป ในการทำงบประมาณตางๆ เราคงไดมีการทำงบประมาณไปเรียบ
รอยแลว และทุกทานคงไดทราบวารัฐบาลไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
คือ Country Strategy นัน้ ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก คือการเพิม่
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพือ่ การเจริญเติบโตของรายได
และความสุขของประชากรอยางยัง่ ยืน การลดความเหลือ่ มล้ำ การเติบโต
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และสุดทายคือการปรับสมดุล รวมถึงการปรับระบบ
บริหารการจัดการภายในใหมเี อกภาพเพือ่ จะรองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ดวยยุทธศาสตรนี้คงตองเรียนวาเราเองเราไดมีการทำงานลงในรายละเอียด
อยางเชน การที่เราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ก็มีการประกาศ
เรือ่ งของโครงการทีข่ ณะนีก้ ำลังอยูใ นชัน้ ของรัฐสภา ก็คอื โครงการใหกระทรวง
การคลังกูเ งินภายใตโครงการพืน้ ฐานของประเทศ คือการออก พ.ร.บ. 2 ลาน
ลานบาท ที่จะมีการลงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐานตางๆ
และการลงทุนบริหารจัดการน้ำของประเทศ และวันนีเ้ ราอยูใ นชวงของการ
บูรณาการทีจ่ ะทำเรือ่ งของการบริหารการใชประโยชนของพืน้ ทีห่ รือเรียกวา
โซนนิง่ เรียนวาสอง Group แรกทานคงทราบอยูแ ลว แตในเรือ่ งของโซนนิง่
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ไหน เปนปญหาของจังหวัดไหนจะสง Call ไปใหทา นรับ และใหทา นชวยรับ
เดือดรอนอยูใ กลทอ งถิน่ ไหน อยูใ กลจงั หวัดไหน เขาจะไปแจงทีศ่ นู ย OSCC ทีน่ น่ั
 หาเบือ้ งตนแลวจะสง
เมือ่ ไดแลวจะมีระบบใหทา นบันทึก บันทึกเสร็จแลวแกปญ
ตอไปทีไ่ หน อยางเชน เด็กอายุตำ่ กวา 15 ถูกรังแก ถูกพอแมทบุ ตี เขามาแจงรอง
 หา
ทีท่ างทองถิน่ ทานรับเรือ่ งไว ถามวาสิง่ ทีท่ า นตองทำตอคืออะไร ถาเด็กมีปญ
มีแผล มีบาดแผล ก็ตอ งสงใหสาธารณสุข ถามีปญ
 หาตองแจงความก็ตอ งสงให
สำนักงานตำรวจ หรือถาเปนเด็กทีไ่ มมผี ปู กครองอุปถัมภกต็ อ งกลับไปทีศ่ นู ยกรม
ประชาสงเคราะหของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะมาบูรณาการ
ความหมายนีก้ ห็ มายความวา เดิมทีทกุ หนวยงานก็ทำอยูแ ลว แตสง่ิ ทีเ่ ราปรับปรุง
เพิม่ คือวาเราจะทำระบบสงตอใหเบ็ดเสร็จเหมือน One Stop Service เพราะเรา
 หาคงตองการคำตอบ ตองการผูท ร่ี บั ผิดชอบในการติดตาม ดังนัน้
เชือ่ วาผูท ม่ี ปี ญ
ก็ขอความกรุณาคะ ชวงนีจ้ ะมีการอบรมจะมีการเริม่ เปดระบบใหแตละหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของไดใช เมือ่ ใชแลวกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเปนผูท ค่ี อยติดตามวา
 หาคางอะไรบาง ขออนุญาตเรียนเรือ่ งนีเ้ พือ่ ทราบ และในราย
แตละชวงนัน้ มีปญ
ละเอียดคงจะมีทางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทีจ่ ะเขาไปทำงานใกลชดิ กับทุกทาน
นีก่ จ็ ะเปนอีกหนึง่ โครงการทีเ่ ราจะแกปญ หาสังคมและโดยเฉพาะเรือ่ งของการคา
มนุษย ซึง่ เราเองเราก็เปนหวงในประเด็นตางๆ เหลานี้ ขออนุญาตเรียนเปนเรือ่ งทีส่ ามคะ
เรือ่ งทีส่ เ่ี ปนเรือ่ งทีว่ นั นีเ้ รือ่ งของราคาสินคาเกษตรโดยเฉพาะชวงนีค้ ง
มีเรือ่ งของราคาผลไม เราก็ขอความรวมมือวาในสวนของจังหวัดทีม่ ผี ลไม ถา
สมมติวา เหลือเกินจากทีใ่ ชบริโภคในจังหวัดก็ขออนุญาตใหบรู ณาการในกลุม
จังหวัดวาจะสงไปขายทีจ่ งั หวัดอืน่ ใกลเคียงอยางไร และเราจะมีการจัดโอท็อป
ครัง้ พิเศษขึน้ มา คงจะเปนหลักการคือขายผลไม มีการนำผลไมตา ง ๆ มาขาย
ในกรุงเทพฯ ดวย กับเมืองใหญ ๆ ทีม่ กี ำลังซือ้ เพือ่ ไปชวยแบงเบาภาระ แลว
อาจจะมีระบบสัง่ จองลวงหนาโดยใชไปรษณียไ ทยดำเนินการให และนอกจาก
การจัดขายผลไมแลวทางโอท็อปคงจะขอใหมกี ารขายอาหารดวย การจัดนิทรรศการ
โอท็อปตอไปนีก้ ข็ อความรวมมือวาเราอยากเห็นแตละจังหวัดคัดสินคามาไมซำ้ กัน
ขออนุญาตยกตัวอยางทีไ่ ปดูทญ่ี ป่ี นุ ทีญ่ ป่ี นุ เขาจะใชเปน Theme เปนเรือ่ งๆ เขา
ก็มเี หมือนกับเปนศูนยกลางนิทรรศการหรือ โอท็อป สมมติวา เราจะทำเรือ่ งอาหาร
ถาเราทำอาหารโดยทีท่ กุ จังหวัดมีการคัดอาหารไมซำ้ ประเภทกัน เวลาคนมาซือ้ เขา
ก็อยากซือ้ สิง่ ทีห่ ลากหลาย ถาเรามาเหมือนๆ กัน แนนอนราคาเราก็จะไมได
ราคาสูง สิง่ นีท้ างญีป่ นุ เขาก็ใชวธิ กี ารมีทง้ั หางทีจ่ ะใหทกุ จังหวัดมาโชวสนิ คาและ
ขายโดยไมซ้ำกัน หรือการจัดอยางเชน จัดเทศกาลชวงนี้จะเปนเรื่องเสื้อผา
ทุกจังหวัดทีเ่ กีย่ วกับเสือ้ ผาก็ดงึ เสือ้ ผามาไมซำ้ กัน อาหารก็อาหาร หมวดเครือ่ งใช
ก็เครือ่ งใชสง่ิ ตางๆ เหลานีเ้ ราก็คงจะเริม่ ลงไปทำในมิตทิ ล่ี กึ ขึน้ เราจะทดลอง
ทำอันแรกคือแกปญหาราคาผลไมดวย และสงเสริมใหพี่นองประชาชนไดมี
ทางเลือกเรือ่ งอาหารดวย ก็คงจะจัดโอท็อปนีใ้ นเร็วๆนีป้ ระมาณนาจะเดือน
กรกฎาคมนี้
สุดทายคะ ขออนุญาตฝากเรื่องของปญหาภัยพิบัติ คิดวาคงตอง
เตรียมการไดแลว ชวงนีแ้ มวา บางพืน้ ทีย่ งั มีปญ
 หายังประกาศภัยแลงอยู แต
ดิฉนั เชือ่ วาวันนีค้ งตองเตรียมเพราะจะเริม่ เขาชวงฤดูฝนแลว ก็ขอใหทกุ หนวย
งานในการยึดแนวทางทีเ่ ราไดพดู คุยกันถึงการตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารสวนหนาแบบ
2P2R ก็ขอใหแตละจังหวัดนัน้ เตรียมการได เพราะวาในแตละสวนถาเราเตรียม
การไวกอ น ปองกันไวกอ น ก็คงจะทำใหความเสียหายทางดานของทรัพยสนิ
หรือทีม่ ผี ลกระทบตอพีน่ อ งประชาชนก็ลดนอยลงคะ ทัง้ หมดนีข้ ออนุญาตใช
โอกาสนีใ้ นการเรียนใหทกุ ทานไดทราบเปนเบือ้ งตน และทีส่ ำคัญขออนุญาต
ขอขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยที่ไดจัดการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงกองทุน
หมูบ า นทีเ่ ปนแกนกลางในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสูภ าคปฏิบตั ภิ ายใต
โครงการรอยมือสรางเมืองคะ โอกาสนีข้ อถือโอกาสขอขอบคุณทุกทานทีเ่ ดิน
ทางมา และขอใหกลับบานโดยสวัสดิภาพคะ

ทีส่ ำคัญคำตอบทีไ่ ดคอื รายไดของจังหวัดนัน้ จะดีขน้ึ เรียนวานีค่ อื แผนงานที่
ภายในอีกเดือนสองเดือนก็คงจะมีการลงไปทำเวิรค ชอปกันทีละจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัด ก็คงจะอยูที่รูปแบบที่จะกำหนดไป
ในสวนนีก้ ต็ อ งเรียนวากอนจะไปเราก็คงมีการเตรียมงาน ซึง่ เชือ่ วา
ทาง กนจ. จะมีการประชุมผูว า ราชการจังหวัดอีกครัง้ หนึง่ ในวันที่ 19 มิถนุ ายนนี้
เรียนวาจะเปนตัวเลขที่เราจะขออนุญาตพูดคุยกันเรื่องของตัวชี้วัด วันนี้เรา
จะเห็นวาภาพรวมเศรษฐกิจเราสามารถวัดได แตในสวนของจังหวัดนั้นเรา
ยังมีขอ มูลบางขอมูลทีเ่ ราตองการทีเ่ ร็วขึน้ เพือ่ เราจะไดทำงาน เพราะวันนี้
การพัฒนาความเจริญตาง ๆ นั้นในสวนของหลาย ๆ จังหวัดก็เติบโตเร็ว เรา
ก็คิดวาการวัดตาง ๆ สถิติตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การ
ศึกษา สาธารณสุข ก็เปนสิ่งที่เราควรจะมารวมกันวัด เพราะโจทยที่เราตอง
การก็คอื การเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันใหประเทศ แตการทีป่ ระเทศ
จะยกระดับไดนน้ั ก็ตอ งมาเพิม่ ขีดความสามารถในจังหวัดและในทองถิน่ ดวย
เชนกัน จะมีการนำเอาตัวชี้วัดภาพรวมที่ทางสภาพัฒนฯมาบูรณาการกับ
สำนักงานสถิติแหงชาติ ที่เราไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวนั้น
ลงไปหารือในจังหวัดดวย สวนหนึง่ ก็คงจะเอาไปใหทา นในวันที่ 19 มิถนุ ายน
ใหพจิ ารณาดูวา กลไกอันไหนบางทีจ่ ะสามารถคงวัดได และจังหวัดเห็นวามี
ความสำคัญ หรือมีตวั วัดอันไหนทีเ่ ราควรจะวัดเพิม่ เพือ่ ทีจ่ ะไดพฒ
ั นารวมกัน
แลวเราก็จะใชตรงนีเ้ ปนบรรทัดฐานในการทีจ่ ะเตรียมแผนงานในการพัฒนา
ของจังหวัดวาในอนาคตขางหนาเราจะตองเตรียมอยางไร อยางเชน เราจะวัด
วาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด ถาจังหวัดไหนที่เติบโตชาเราจะ
ทำอยางไรในการกำหนดยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อใหมีการพัฒนาและเติบโต
ได จังหวัดไหนมีปญ
 หาเรือ่ งการศึกษา เราจะเพิม่ ในเรือ่ งของการศึกษาพัฒนา
อยางไร ทางดานของประชากรสังคม ถาจังหวัดไหนมีเยาวชน มีผสู งู อายุเรา
จะดูแลอยางไร สิ่งตาง ๆ เหลานี้ถาเราเห็นชัดเราก็จะบูรณาการงานของ
กระทรวงลงไปใหทานอีก เชน ถาสมมติวาจังหวัดไหนที่มีผูที่พบวามีผูปวย
มากที่สุด อยางนี้อาจจะเปนจังหวัดแรกที่กระทรวงสาธารณสุขตองลงไปดู
และวางแผนเปนตนแบบ หรือจังหวัดไหนมีความพรอมทางดานเทคโนโลยี
กระทรวงไอซีทีก็ควรจะไปทำงานกับจังหวัดนั้นกอน ดังนั้นในจังหวัดนอก
จากงบประมาณทีท่ า นไดรบั การจัดสรรของจังหวัดลงไปแลว ของทองถิน่ แลว
ถาเราทำงานในสวนของบูรณาการชัด เราจะมีงบประมาณในสวนของกระทรวง
ทีจ่ ะลงไปชัดเจน แทนทีท่ กุ กระทรวงจะลงไปกระจายในทุกจังหวัด เราอาจจะ
ไมสามารถทีจ่ ะติดตามไดถา เราจัดการบริหารงานเปน Project และมี Guide
line ชัด อันนี้ก็จะทำใหการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดนั้นสามารถ
ที่จะเพิ่มขึ้นได และนอกเหนือจากนั้นถาโครงการไหนที่คิดวาเปนโครงการ
ที่สำคัญที่จะตองทำใหยุทธศาสตรประเทศนั้นเติบโต ก็จะมีการบูรณาการ
ในสวนตรงนี้ให และกลไกตาง ๆ ก็จะหมุนตามยุทธศาสตรจังหวัด อันนี้ขอ
อนุญาตเรียนเปนขอมูลคราวๆ วาหลังจากนีค้ งจะมีหนวยงานกลางทีจ่ ะเขาไป
หารือกับทางทานผูว า ราชการจังหวัดทุกทาน และการทำงานรวมกันเปนสิง่ สำคัญ
เพราะวาการทำงานนีถ้ า เราบูรณาการดวยกัน และมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
กับจังหวัด ดิฉันก็เชื่อวาตรงนี้เราจะมีแผนงานที่ชัดเจนขึ้น แลวก็คงจะสง
ตอไปถึงงบประมาณป 58 ทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ นตรงนีใ้ หสอดคลองดวยเชนกัน
ขออนุญาตเรียนใหทราบเปนเรื่องที่สอง
เรือ่ งอืน่ ๆ มีเรือ่ งของสังคมเล็กนอยนะคะทีจ่ ะขอความรวมมือ คือ
เรือ่ งของศูนยชว ยเหลือสังคมหรือ OSCC เรียนวาศูนยนจ้ี ะเปนศูนยทบ่ี รู ณาการ
ชวยเหลือเด็ก สตรี ผูส งู อายุ ผูด อ ยโอกาส และผูพ กิ าร หลายทานคงทราบแลว
เรามีการ Kick Off ไปแลว ภายใตเบอร 1300 แมงานจะเปนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงมนุษย แตสง่ิ ทีต่ อ งการความรวมมือคือระบบการบูรณาการ
แบบสงตอของทุกหนวยงาน หมายความวาถาใครมีปญ หารองเรียนทีไ่ หนสามารถ
รองเรียนได 2 วิธใี หญ ๆ คือ 1. โทรศัพทเขาเบอร 1300 เปนปญหาของกระทรวง
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รัฐบาลเปดตัวรายการ
“รอยมือสรางเมือง”
ออกอากาศครั้งแรก
6 ก.ค.นี้ทางชอง 9 อสมท.

พรอมกันนี้ นายนิวฒ
ั นธำรง ไดกลาวเชิญชวนประชาชนในชุมชนเมือง
(พืน้ ทีช่ มุ ชนในเขตกรุงเทพฯ 50 เขต/เมืองพัทยา/เขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ใน 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ) ทุกชุมชน ทีต่ อ งการจะพัฒนาชุมชนของตนเองให
นาอยูแ บบยัง่ ยืน ทัง้ ในเรือ่ งสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวม
ตัวกันชุมชนละ 100 ครอบครัว รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ ทำโครงการพัฒนา
ชุมชนเสนอมายังคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง โครงการทีด่ แี ละเหมาะสม
จะไดรบั เงินสนับสนุน โครงการ ๆ ละ 500,000 – 2,000,000 บาท ตามขนาด
ของโครงการ นอกจากนัน้ โครงการทีด่ ที ส่ี ดุ ของประเทศ ยังจะไดรบั รางวัลเพิม่
เติมจากคณะกรรมการฯ อีกดวย
นายนิวฒ
ั นธำรง กลาวเพิม่ เติมวา สิง่ ทีร่ ฐั บาลคาดหวังวาประโยชน
ทีป่ ระชาชนจะไดรบั คือ ประชาชนไดรว มกันคิด รวมกันตัดสินใจ จัดทำโครงการ
พัฒนาชุมชน ซึง่ จะเปนการพัฒนาองคความรูใ นดานการพัฒนาประชาธิปไตย
อีกทั้งประชาชนจะไดพัฒนาชุมชนของตนเองตามความตองการที่แทจริง มี
ความเปนเจาของและชวยกันรักษาพัฒนาโครงการของตนใหยั่งยืนตลอดไป

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการ
พัฒนาเมืองไดแถลงขาวเปดตัวรายการโทรทัศน “รอยมือสรางเมือง” ณ อาคาร
อำนวยการ 1 ชั้น 1 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) วา รายการโทรทัศน
“รอยมือสรางเมือง” เปนรายการสาระบันเทิงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งผูกพันกับโครงการ
พัฒนาเมือง ซึง่ เปนนโยบายสำคัญอีกนโยบายหนึง่ ของรัฐบาล ภายใตการนำ
ของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรี มีนโยบายตองการสงเสริมใหชมุ ชนทุกชุมชนทัว่
ประเทศ ไดรบั การพัฒนาใหมีความนาอยูและยั่งยืน ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน กองทุนหมูบ า น โครงการ SML ซึง่ เปน
โครงการพัฒนาชุมชนนอกเขตเมือง ทีช่ ว ยใหประชาชนมีโอกาสพัฒนาชุมชน
ใหนา อยูแ ละประชาชนมีความกินดีอยูด ี จนเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางในปจจุบนั
นายนิวฒ
ั นธำรง กลาววา ประชาชน
ในชุมชนเมือง ทั้งกรุงเทพและตางจังหวัด
ก็มคี วามตองการทีจ่ ะพัฒนาชุมชนของตนเอง
เชนเดียวกัน แตขาดงบประมาณ และขาด
โอกาส ทีจ่ ะรวมคิด รวมเสนอโครงการ ทีผ่ า น
มาโครงการหรือสิง่ ทีห่ นวยราชการทำให หรือ
นำมาให สวนใหญไมตรงกับความตองการ
ของชุมชน ทานนายกรัฐมนตรี จึงไดกำหนด
นโยบายใหมโี ครงการพัฒนาชุมชนเมือง เพือ่
เปนการเติมเต็มใหชุมชนทั่วประเทศ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ใหไดรบั การพัฒนา
โดยการพัฒนาชุมชนดังกลาว จะตองเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในแตละ
ชุมชนดวย

ทัง้ นี้ รายการโทรทัศน “รอยมือสรางเมือง” มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพร
โครงการพัฒนาชุมชนเมืองทีถ่ กู คัดเลือกเปนโครงการตัวอยาง เผยแพรแนวคิด
องคความรู และเปนการจุดประกายความคิดใหชมุ ชนตางๆไดขยายความคิด
เพือ่ สรางโครงการทีด่ ที ส่ี ดุ ใหกบั ชุมชนของตนเอง รายการ “รอยมือสรางเมือง”
เปนรายการสาระและมีความบันเทิงอยูใ นตัว ซึง่ เชือ่ วารายการนี้ จะเปนรายการ
ยอดนิยมของประชาชน อีกรายการหนึ่ง
ชุมชนใดสนใจ ขอใหรบี สงโครงการมาไดตง้ ั แตบดั นีจ้ นถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2556 โดยชุมชนทีอ่ ยูใ นเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ เปดรับโครงการทีส่ ำนักงานกองทุน
หมูบ า นและและชุมชนแหงชาติ ในสวนภูมภิ าคติดตอ ทีส่ ำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ จังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถาม ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม
ไดที่ โทร. 1111 และ www.รอยมือสรางเมือง.com
หากโครงการใดไดรบั การคัดเลือก จะมีการจัดทำเปนรายการโทรทัศน
ออกอากาศทางชอง 9 ทุกวันเสาร - อาทิตย เวลา 20.30 – 21.30 น. เริม่ ออก
อากาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป นอกจากนั้นจะมีการประกวด
โครงการที่ดีในชวงปลายป รางวัลที่ 1 จะไดรับเงินจำนวน 2 ลานบาท
รางวัลที่ 2 1 ลานบาท รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัล ๆ ละ 5 แสนบาท และยังมี
รางวัล “ขวัญใจมหาชน” จากประชาชนทีส่ ง SMS โหวตเขามาในชวงรายการ
โครงการใดไดรบั คะแนนโหวตมากทีส่ ดุ จะไดรบั เงินจำนวน 1 ลานบาท อีกดวย
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