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กระทูถามที่ ๐๕๓ ร.
สภาผูแทนราษฎร
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เรื่อง ขอใหตั้งตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนกิ่งอําเภอ
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังตอไปนี้
ตําบลรับรอเปน ๑ ใน ๑๐ ตําบลของอําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่กวางใหญครอบคลุม
พื้นที่ถึง ๒๓ หมูบาน แตอยูหางไกลจากอําเภอทาแซะเกือบ ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งตองใชเวลาเดินทางนานนับ
ชั่วโมง เนื่องจากเสน ทางที่ทุรกัน ดาร นอกจากนี้ตํา บลรับรอ ยังมีประชากรกวา ๒ หมื่น คนจาก
ทุกจังหวัดทั่วประเทศอยูอาศัย และมีแนวเขตพื้นที่ติดตอกับเขตแดนของสหภาพพมา ซึ่งเคยมีปญหา
ชายแดนระหวางกันที่บริเวณเนิน ๔๙๑ มาแลว ดังนั้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารราชการ
แผนดินและเพื่อแกไขปญหาดานความมั่นคง ซึ่งเปนเรื่องละเอียดออนมาก ที่ผานมาเคยมีการทําลาย
แนวสั น ป น น้ํ าแนวเขตแดนระหว างประเทศทั้ง สองและอาจลุก ลามเปน ปญ หาใหญใ นอนาคตได
จึงขอเรียนถามวารัฐบาลมีนโยบายที่จะตั้งตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนเขตปกครอง
ระดับกิ่งอําเภอขึ้นใหมหรือไม อยางไร ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
สุวโรช พะลัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
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คําตอบกระทูถามที่ ๐๕๓ ร.
ของ นายสุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย
เรื่อง ขอใหตั้งตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร เปนกิ่งอําเภอ
ขาพเจา นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีใหเปนผูชี้แจงตอบกระทูถาม เรื่อง ขอใหตั้งตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
เปนกิ่งอําเภอ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารราชการแผนดินเพื่อแกไขปญหาดานความมั่นคง
ของประเทศ ขาพเจาขอตอบกระทูถามของทานสมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
กรณี กระทู ถามว า รั ฐบาลมี นโยบายที่ จะตั้ งตํ าบลรั บร อ อํ าเภอท าแซะ จั งหวั ดชุ มพร เป น
กิ่ ง อํ า เภอใหม เพื่ อ ให มี โ ครงสร า งเป น เขตปกครองระดั บ กิ่ ง อํ า เภอขึ้ น ใหม ห รื อ ไม อย า งไร
ขอทราบรายละเอียด
การจัดตั้งกิ่งอําเภอ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลักเกณฑการจัดตั้งตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีราษฎรไมนอยกวา ๒๕,๐๐๐ คน
(๒) มีตําบล ๔ ตําบลขึ้นไป
(๓) ที่วาการกิ่งอําเภอใหมควรมีระยะทาง หางจากที่วาการอําเภอเดิมไมนอยกวา ๒๐ กิโลเมตร
ทั้งนี้ ใหใชขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และขอเท็จจริงจากการสํารวจของจังหวัดนํามาประกอบ
การพิจารณา
(๔) ตองไดรับความเห็น ชอบจากสภาตําบลหรือสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามลําดับ
หากการพิจารณาตั้งกิ่งอําเภอ ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว แตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
ทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเองการปกครอง หรือความมั่นคง เชน ๑) พื้นที่สงเสริมการทองเที่ยว
๒) พื้นที่ปญหาดานความไมสงบเรียบรอย ๓) พื้นที่ชายแดน ๔) พื้นที่โครงการพระราชดําริ ฯลฯ
ใหกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งเปนกรณีไป
การขอจั ด ตั้ ง กิ่ ง อํ า เภอใหม ที่ ตํ า บลรั บ ร อ อํ าเภอท า แซะ จั ง หวั ดชุ ม พร ตามกระทู ถ าม
มีขอเท็จจริง ดังนี้
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ตําบลรับรอ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบดวย ๒๓ หมูบาน มีประชากรจํานวน
๑๗,๑๓๑ คน มีระยะหางจากอําเภอทาแซะ ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีพื้น ที่กวางขวางซึ่งพื้น ที่
สวนใหญเปนภูเขา เมื่อพิจารณาจากขอมูลดังกลาวแลว ไมสามารถขอจัดตั้งเปนกิ่งอําเภอได เนื่องจาก
ไมเปนไปตามหลักเกณฑการจัดตั้งกิ่งอําเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
แตหากกรณีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือ
ความมั่นคง เชน ๑) พื้นที่สงเสริมการทองเที่ยว ๒) พื้นที่ปญหาดานความไมสงบเรียบรอย ๓) พื้นที่
ชายแดน ๔) พื้นที่โครงการพระราชดําริ ฯลฯ ขอใหจังหวัดชุมพรดําเนินการจัดทํารายงานถึงเหตุผล
ความจําเปนดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณีไป

