
บนัทึกช่วยจ ำ 
กำรลงพื้นท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหำระหว่ำงกลุ่มจะนะรกัษ์ถ่ิน กบัผูแ้ทนรฐับำล 

วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 
 ตามทีร่อ้ยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ศาสตราจารย ์นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะไดล้งพืน้ทีอ่ าเภอจะ
นะ จงัหวดัสงขลา ในวนัน้ี (28 ธนัวาคม 2563) เพื่อศกึษาและตดิตามสภาพปัญหากรณโีครงการเมอืง
ตน้แบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา อนัเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงที่
ท าขึน้เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2563 ระหว่างเครอืขา่ยจะนะรกัษ์ถิน่ กบัรฐับาล ทัง้นี้เป็นไปตามค าสัง่ของ
รองนายกรฐัมนตรปีระวติร วงศส์ุวรรณ ซึง่ผลจากการลงพืน้ทีม่ขีอ้สรปุเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาใน
โอกาสต่อไป ดงันี้  
 

1. เหน็ด้วยกบัข้อเสนอในกำรตัง้คณะอนุกรรมกำรก ำกบั ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำกรณี
โครงกำรเมืองต้นแบบอตุสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต อ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงมี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

1) รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการ 
(รอ้ยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า) 

2) รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานอนุกรรมการ 
(ศาสตราจารย ์นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์) 

3) ผูช้่วยรฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ี อนุกรรมการ 
(นายประสาน หวงัรตันปราณี) 

4) แมท่พัภาคที ่๔ อนุกรรมการ 
5) ผูบ้ญัชาการต ารวจภธูรภาค 9 อนุกรรมการ 
6) ปลดั หรอืผูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อนุกรรมการ 
7) ปลดั หรอืผูแ้ทนกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ 
8) ปลดั หรอืผูแ้ทนกระทรวงพลงังาน อนุกรรมการ 
9) ปลดั หรอืผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
10) ผูอ้ านวยการกองรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ภาค 4 อนุกรรมการ 
11) ผูว้่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
12) นายบรรจง นะแส อนุกรรมการ 
13) นายสุภทัร ฮาสุวรรณกจิ อนุกรรมการ 
14) นายกติตภิพ สุทธสิว่าง อนุกรรมการ 
15) นายสนิาด ตรวีรรณไชย อนุกรรมการ 
16) นายรุง่เรอืง ระหมนัยะ อนุกรรมการ 
17) นายไวนี สะอุ อนุกรรมการ 



18) ดร.มงัโสด หมะเต๊ะ อนุกรรมการ 
19) ฮุสณ ีบนิหะยคีอเนาะ  อนุกรรมการ 
20) ผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารประชาชน    อนุกรรมการ 
21) รองปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีอนุกรรมการและเลขานุการ 

(ทีป่ลดัส านกันายกรฐัมนตรมีอบหมาย)  
22) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีจ านวน 2 คน และผูช้่วยเลขานุการ 
23) นายสมบูรณ์  ค าแหง อนุกรรมการ และผูช้่วยเลขานุการ 

 
อ ำนำจ และหน้ำท่ี 
2. ศกึษา ตรวจสอบปัญหา รวมทัง้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการเมอืงตน้แบบ

อุตสาหกรรมกา้วหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
3. เสนอแนะแนวทาง และมาตรการในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา เพื่อสรา้งทางออกของ

ประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการเมอืงตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 

4. รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา
ของขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมทีเ่ป็นธรรม เพื่อน าเสนอใหร้ฐับาลพจิารณาด าเนินการ
ต่อไป 

5. เชญิเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืแสดงความเหน็ รวมทัง้จดัส่ง
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบการพจิารณาตามความจ าเป็น 

6. แต่งตัง้คณะท างานเพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลง 
7. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการแกไ้ขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมทีเ่ป็น

ธรรมมอบหมาย 
 

หมายเหตุ : ใหค้ณะอนุกรรมการชุดนี้ท างานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6   เดอืน และหากไมส่ามารถ
ด าเนินการไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดใหส้ามารถต่ออายกุารปฏบิตังิานไดค้ราวละ 2 เดอืน 
 
2. ระหว่ำงน้ีรฐับำลต้องยุติกำรด ำเนินกำรใดๆท่ีเก่ียวข้องกบัโครงกำรเมืองต้นแบบ
อตุสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต อ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ ทัง้หมด  

โดยเฉพาะกระบวนการแกไ้ขผงัเมอืงรวมจงัหวดัสงขลา พ.ศ.2559 โดยกรมโยธาธกิารและผงั
เมอืง ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2562 เมอืง การศกึษาผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม หรอื EIA, EHIA และรวมถงึการพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จนกว่าผลการศกึษา
ผลกระทบเชงิยทุธศาสตร ์หรอื SEA. (ตามขอ้ 3) จะแลว้เสรจ็ 
 



3. รฐับำลต้องจดัให้มีกำรศึกษำประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระดบัยทุธศำสตร ์(SEA) 
จงัหวดัสงขลำ โดยมหีลกัการประเมนิบนฐานทรพัยากรของพืน้ทีศ่กัยภาพของระบบนิเวศ  การประเมนิ
จะตอ้งยดึถอืหลกัการว่าจะพฒันาพืน้ทีส่งขลาบนฐานศกัยภาพของทรพัยากรอย่างไร การประเมนิ
ยทุธศาสตรเ์พื่อออกแบบการพฒันาตอ้งค านึงถงึการเตบิโตของคนทอ้งถิน่เป็นหลกั ส่วนกลุ่มทุน
ภายนอกเป็นปัจจยัเสรมิเพื่อเขา้มาต่อยอดศกัยภาพของพืน้ที ่และการประเมนิเชงิยทุธศาสตรใ์หย้ดึ
หลกัการการกระจายรายไดข้องประชาชน ความเป็นธรรมของคนและระบบนิเวศ มกีารเตบิโตอยา่ง
ยัง่ยนื อนัเป็นการสรา้งชุดขอ้มลูทางวชิาการทีม่คีุณภาพประกอบการตดัสนิใจทางเลอืกการพฒันา
จงัหวดัสงขลาทีเ่หมาะสม  

โดยการะบวนการจะตอ้งตัง้คณะท างานซึง่มสีดัส่วนการของภาคประชาชน และนกัวชิาการที่
ภาคประชาชนเสนอในสดัส่วนทีเ่หมาะสม เพื่อวางกรอบการศกึษาการเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัยทุธศาสตร ์(SEA) รว่มกนั โดยกระบวนการท างานใหด้ าเนินการประเมนิศกัยภาพทรพัยากร และ
พฒันาต่อยอดจากทรพัยากรของทอ้งถิน่ ซึง่ในการศกึษานี้ตอ้งไม่ม ีศอ.บต. เป็นผูจ้ดัท า เนื่องจากทีผ่่าน
มาไมไ่ดว้างตวัอยา่งเหมาะสมต่อโครงการน้ี 
  
4. ต้องตรวจสอบควำมผิดปกติกรณีกำรเปล่ียนมือท่ีดินในพื้นท่ีทัง้ 3   ต ำบลของอ ำเภอจะนะ 
โดยเฉพำะในเขตนิคมอตุสำหกรรม อย่ำงเช่นกรณี 
 - ตรวจสอบการซือ้ขายทีด่นิในช่วงเวลาทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้คีวามเหน็ชอบการด าเนินงานใน
โครงการน้ีครัง้แรก จนถงึปัจจุบนั 
 - ตรวจสอบการออกเอกสารสทิธิท์บัทีด่นิของชาวบา้นหลายราย จนเกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิทั
ทพีไีอพพี ี(TPIPP.) /เอกชนรายอื่นๆ กบัชาวบา้นดัง้เดมิในพืน้ที่ 
 - ตรวจสอบการออกเอกสารสทิธิก์ารทบัทีส่าธารณะ 
 
5. ตรวจสอบกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมท่ีศนูยอ์ ำนำยกำรบริหำรรำชกำรจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผูด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

- ตรวจสอบเวทรีบัฟังความคดิเหน็ประชาชนทัง้เวทรีะดบัชุมชน และเวทปีระชาพจิารณ์ใหญ่เมือ่
วนัที ่11 กรกฏาคม 2563 วา่มคีวามถูกตอ้งชอบธรรม และเป็นไปตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 
2548 ว่าดว้ยการรบัฟังความคดิเหน็ประชาชน หรอืไมอ่ยา่งไร 

- ตรวจสอบการไดม้ซีึง่รายชื่อของประชาชนกว่า 1 หมืน่รายชื่อที ่ศอ.บต. น าอา้งว่าเป็น
ผูส้นบัสนุนโครงการในพืน้ที่ จนมกีารน าเสนอรายชื่อเหล่านัน้ใหค้ณะกรรมการพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้หรอื กพต.รบัรอง และไดน้ าไปเสนอใหค้ณะรฐัมนตรรีบัทราบ จนน าไปสู่การมมีตคิณะรฐัมนตรี
ใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงด าเนินการแกไ้ขเปลีย่นสผีงัเมอืงเป็นสมีว่ง รวมถงึการสรา้งเหตุจงูใจดว้ย
วธิกีารอนัมชิอบ (ใหอ้ามสิสนิจา้ง และแจกหุน้ฟร)ี เสมอืนเป็นการล่อลวงเพื่อใหม้กีารผูส้นบัสนุน
โครงการโดยมชิอบ 
 



6. ตรวจสอบกระบวนกำรแก้ไขผงัเมืองของกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง ว่ำเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ และขัน้ตอนของระเบียบกฎหมำยผงัเมือง พ.ศ. 2560 หรือไม่  
 
7. ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 10 ของ พรบ.ศนูยอ์ ำนำยกำรบริหำรรำชกำรจงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2553 ต่อโครงกำรเมืองต้นแบบอตุสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต อ ำเภอ
จะนะ จงัหวดัสงขลำ ว่ำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฏหมำยหรือไม่ 
 
8. รฐับำลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคประชำชน และภำคประชำสงัคมอ ำเภอจะนะ ได้มี
ส่วนร่วมกำรออกแบบกำรพฒันำชุมชนท้องถ่ินของตนเองบนฐำนศกัยภำพของสงัคม วิถี
วฒันธรรม ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือสร้ำงทำงออกในกำรด ำเนินชีวิตท่ีมีควำม
มัน่คงยัง่ยืนอย่ำงแท้จริง 

 
 ทัง้นี้ เพื่อใหม้กีารน าขอ้หารอืเหล่านี้ไปสู่การพจิารณาเพื่อด าเนินการในคณะอนุกรรมการก ากบั 
ตดิตามเพื่อการแกไ้ขปัญหาโครงการเมอืงตน้แบบอุตสาหกรรมกา้วหน้าแห่งอนาคต อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา ทีจ่ะมกีารแต่งตัง้ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ....................................................... 

          (รอ้ยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า)        (ศาสตราจารย ์นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์) 
รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงแรงงาน  
 
 
      ลงชื่อ..............................................      ลงชื่อ........................................................ 
                 (รุง่เรอืง  ระหมนัยะ)               (มงัโสด  หมะเต๊ะ) 
               เครอืขา่ยจะนะรกัษ์ถิน่           เครอืขา่ยโรงเรยีนเอกชนอ าเภอจะนะ 
 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
    ประยงค ์ ดอกล าไย) 

ขบวนการประชาชนเพื่อสงัคมทีเ่ป็นธรรม (ขปส.) 


