สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับท้องถิ่น: เขตภาคกลาง
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม TK Convention โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กทม.
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๑๓๐ คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารจังหวัด ผู้แทนสานักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ แ ทนเทศบาลเมื อ ง ผู้ แ ทนเทศบาลต าบล จากทั้ ง หมด
๒๕ จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบน ๑ และ ๒ ประกอบด้วย
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มที่ ๒ จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ ประกอบด้วย
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มที่ ๓ จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดประชุม ๙.๐๐ น.
๑.

๒.

การบรรยาย เรื่ อง “การด าเนิ น การที่สาคัญ ของภาครั ฐในการขับเคลื่ อนเป้ า หมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืน” โดย นางสาวลดาวัลย์ คาภา รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการดาเนินงานของประเทศ
ไทย และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
การระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อยในประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับภาคและจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้

๑

๒.๑ กลุ่ม ๑ จังหวัดภาคกลางตอนบน จานวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
๒.๑.๑ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับท้องถิ่น จาเป็นต้องอ้างอิงกับ ตัวชี้วัด
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้องเข้าใจตัวชี้วัด
เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนก่อนรับไปดาเนินการ จึงขอให้ภาครัฐ ส่วนกลางกาหนดคาจากัด
ความของตัวชี้วัด รวมถึงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วน
ที่เ กี่ ย วกับ ท้ อ งถิ่น ให้ ชั ดเจน เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นท้อ งถิ่ น นาไปปฏิบั ติ ไ ด้ จริ ง อาทิ
ตัวชี้วัด ๑๒.๕.๑ อัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) หน่วยงานส่วนกลาง
ควรระบุอัตราดังกล่าวอย่างเหมาสม
๒.๑.๒ กฎ ระเบียบ หรือข้อกาหนดในการดาเนินงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้ออานวย
สามารถดาเนินงานร่วมกันได้ จึงไม่สามารถบูรณาการการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน จึง ขอ
เสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๑.๓ การดาเนินโครงการพัฒนาในท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่ามีหลายหน่วยงานดาเนินงานใน
พื้นที่เดียวกัน และก่อให้เกิดความซ้าซ้อน ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางจึงควรบูรณาการ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนมอบหมายให้ท้องถิ่นนาไปปฏิบัติ เพื่อ
ลดความสับสนในการดาเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
๒.๑.๔ แม้ว่าหน่วยงานส่วนกลางจะมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนโยบายหรือมาตรการ
ต่างๆ แต่ต้องประสบปัญหาการปฏิบัติที่ขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน
ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานท้องถิ่นจึงมีบทบาทสนับสนุนในส่วนที่ไม่ทั่วถึง
เช่น โครงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่จัดทาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสและบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง
๒.๑.๕ หน่วยงานท้องถิ่นขาดอานาจในการดาเนินการเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น จึง
ต้องรอการดาเนินการจากหน่วยงานส่วนกลาง อาทิ เมื่อเกิดภัยพิบัติ หน่วยงานท้องถิ่น
ไม่มีอานาจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
๒.๒ กลุ่ม ๒ จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุ รี
ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
๒.๒.๑ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ควรพิจารณาเพิ่มความเชื่อมโยงในเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงในแบบฟอร์ม
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดด้วย นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้ จังหวั ดและองค์กรปกครองท้องถิ่ น
(อปท.) สามารถตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแผนงาน/โครงการ กั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒

๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาของแผนระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นแตกต่างกัน กล่าวคือ ช่วงเวลา
การจั ดทาแผนพัฒนาของ อปท. กับ แผนพัฒ นาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มีความ
เหลื่อมล้ากันประมาณ ๑ ปีงบประมาณ
๒.๒.๓ การจัดสรรงบประมาณสาหรับแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ถึงแม้ว่าจะ
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่า
บางแผนงาน/โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงไม่อาจส่งผลไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๓ กลุ่ ม ๓ จั ง หวั ด ในกลุ่ ม ภาคกลางตอนกลาง และภาคตะวั น ออก จ านวน ๙ จั ง หวั ด
ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ตราด นครนายก ปราจี น บุ รี ระยอง
สมุทรปราการ และสระแก้ว
๒.๓.๑ การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในระดั บ พื้ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ ซึ่งภาครัฐส่วนกลางควรมีบทบาทสาคัญ อาทิ การเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศนั้น ส่วนกลางควรกาหนด
สัดส่วนที่แต่ละจังหวัดควรรับผิดชอบดาเนินการ เป็นต้น
๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ มีการแบ่งอานาจหน้าที่เป็นสองส่วนหลัก คือ ส่ว น
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตความรับผิดชอบในเชิงภารกิจการดาเนินงานและ
พื้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ควรค านึ ง ถึ ง
โครงสร้างเหล่านี้ เพื่อการมอบหมายการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
๒.๓.๓ การพิ จ ารณาใช้ ก ลไกโครงสร้ า งและระบบบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบ
บูรณาการในการผนวกประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเป็นผลให้มีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกัน
ต่อไป

๓

ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับท้องถิ่น: เขตภาคกลาง
วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม TK Convention โรงแรมทีเค พาเลซ หลักสี่ กทม.
๑.

กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
โดย รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางสาวลดาวัลย์ คาภา)

๒.

การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับภาคและจังหวัด

๔

